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Budz¹cy siê do ¿ycia krzak bzu
na wileñskim wzgórzu
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Plac Ratuszowy w Wilnie
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DRODZY CZYTELNICY

Z tym numerem wkraczamy w szczególny okres dla czasopisma  w grudniu 2009
minie 20 lat, jak ukaza³ siê jego pierwszy
numer, wtedy dwutygodnika, pierwszego
pisma prywatnego na Litwie, o zdecydowanym charakterze niepodleg³ociowym. Tytu³, który zaproponowa³em,
okaza³ siê ¿ywotny i z biegiem czasu pozwoli³ uruchomiæ jeszcze inne,
bardzo wa¿ne dla Polaków na Litwie inicjatywy  Radio Znad Wilii,
Polsk¹ Galeriê Artystyczn¹ z t¹ sam¹ nazw¹, odbywaj¹ce siê co roku
Miêdzynarodowe Spotkania Poetyckie Maj nad Wili¹, a od niedawna
 i Bibliotekê Znad Wilii, która zbiera coraz lepsze notowania. Trzymamy siê mocno brzegów naszej kochanej rzeki, choæ si³y s¹ skromne, a zasoby materialne  wiadomo jakie! Tym bardziej cieszy, ¿e Znad
Wilii nie tylko szczêliwie przetrwa³o wszystkie te lata, ale i sta³o siê
opiniotwórcz¹ i ugruntowan¹ pozycj¹ wród czasopism, wydawanych
po polsku poza granicami Polski. Powstaje co w rodzaju Klubów Znad
Wilii  to jest w Warszawie, Olsztynie, Lublinie czy dalekich Gliwicach, a nawet za oceanem  w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
20 lat temu zamiast obowi¹zkowego wtedy Proletariusze wszystkich krajów, ³¹czcie siê nad tytu³em umieci³em s³owa Litwo, ojczyzno
moja. Nie by³y to czasy ³atwe, czêæ rodaków  trzeba o tym powiedzieæ wprost  by³a zagubiona, wyczekiwali te¿ niektórzy dzisiejsi dzia³acze. Tytu³ by³ wiadkiem ró¿nych postaw ludzkich, uczestnikiem
wielkiej transformacji ustrojowej i spo³ecznej. Wybór okaza³ siê trafny,
a samo ¿ycie na bie¿¹co dyktowa³o kurs pisma  postawilimy na tworzenie kroniki naszej obecnoci  w odró¿nieniu od innych mediów
bardziej w oparciu o osi¹gniêcia naszej inteligencji, we wspó³pracy z
Litwinami i ludmi innych narodowoci, nie unikaj¹c ostrych polemik i
uwa¿nie s³uchaj¹c opinii innych.
Wiele o tym mo¿na mówiæ. Zapraszam do wspomnieñ o tamtych
czasach Czytelników, do wyra¿ania opinii o pimie, wa¿ny jest g³os
tych, którzy siêgnêli po nie te¿ niedawno; o tym, co nale¿y zrobiæ,
a¿eby by³o ono ciekawsze, zaspokaja³o potrzeby ludzi, zainteresowanych regionem, do którego kluczem jest Litwa.
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Z NOTATNIKA BOÑCZY
Strajki na Litwie i ich konteksty
Ma³y stateczek mo¿e wietnie i zwinnie sobie p³ywaæ, kiedy s¹ ku
temu warunki, czuje siê jednak¿e le podczas burzy. Ale czy wszystkie
biedy ekonomiczne Litwy t³umaczyæ nale¿y kryzysem? Ropa na wiecie tanieje, a benzyna zdro¿a³a i jest dro¿sza ni¿ w Polsce, op³aty za
komunikacjê miejsk¹ ostatnio podniesiono dwukrotnie, niema³o produktów ¿ywnociowych  o 30 i wiêcej procent. Ludzie ponieli ogromne straty w bankach, gdzie ich wk³ady inwestycyjne pomniejszy³y siê
nawet o 70 procent. Za pobrane kredyty wysprzedawane s¹ oszczêdnoci ca³ego ¿ycia  mieszkania i domy, które w Wilnie stania³y o jedn¹
trzeci¹. Na pocz¹tku stycznia zbankrutowa³o szereg przedsiêbiorstw i
spó³ek, nawet w bran¿y, jaka w tej szerokoci geograficznej ca³kiem
dobrze sobie radzi³a  zamkn¹³ sw¹ produkcjê jeden z najwiêkszych
browarów Vilniaus degtinë, z powodu te¿ zwiêkszenia o 20 proc.
akcyzy na mocne napoje alkoholowe. Rosn¹ce ceny sprawiaj¹, ¿e
zmniejsza siê spo¿ycie piwa. Zakupy s¹ coraz mniejsze, wiele sklepów
bankrutuje. Najwiêksza sieæ handlowa Maxima pozostawi³a tylko jeden ca³odobowy market w Wilnie, w innych zmniejszono godziny pracy. Nawet tradycyjny coroczny Kaziuk by³ zagro¿ony  zg³osi³ siê tylko ...jeden chêtny do organizacji kiermaszu. Nêdza dotknê³a setki tysiêcy ludzi z tzw. warstw rednich.
Zanim t³ucioch schudnie, chudy nie prze¿yje. ¯eby cokolwiek
oszczêdzaæ, trzeba mieæ. Niew¹tpliwie, wielu wysoko op³acanych urzêdników nie odczuwa powagi sytuacji, czêæ nierzetelnych kierowników
firm na konto kryzysu usi³uje z³o¿yæ swoje niepowodzenia czy wrêcz
niechlujnoæ. 17 stycznia litewska spó³kalotnicza FlyLAL, która obs³ugiwa³a 30 proc. lotów z Wilna, og³osi³a bankructwo. Jej zad³u¿enie
siêga ok. 90 milionów litów, oszukano 8 tys. pasa¿erów, którzy mieli
wykupione bilety. W powa¿nym zagro¿eniu znalaz³ siê projekt Wilno 
Europejska Stolica Kultury  spó³ka mia³a wiadczyæ us³ugi przewozowe na sumê 4,5 mln Lt. Prokuratura bada okolicznoci bankructwa.
Przypuszcza³o siê, ¿e dziêki temu projektowi przybêdzie na Litwê o
15 proc. turystów wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym. Ju¿ teraz wiadomo, ¿e
trudno to bêdzie zrealizowaæ  powa¿n¹ przyczyn¹ jest dro¿yzna, jaka
panuje na Litwie, jakoæ us³ug te¿ wiele ma do ¿yczenia.
8
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Tymczasem kabaret polityczny na koszt podatnika rozwija siê ca³kiem dobrze. W Sejmie litewskim zajmuje siê nie tyle ratowaniem sytuacji w obliczu kryzysu, zagadnieniami, jak utrzymaæ drobne i rednie
przedsiêbiorstwa, jakich na Litwie najwiêcej czy wyci¹gn¹æ z impasu
rolnictwo i jego pola porastaj¹ce chwastami, co dyskusjami choæby na
temat Karty Polaka. Prawda, do parlamentu teraz trafiaj¹ coraz bogatsi
osobnicy (aktualnie ponad 30 oficjalnych milionerów, a przecie¿ niektórzy biedni pos³owie maj¹ bogate rodziny), to ulg dla nich niema³o.
Zwyk³ego cz³owieka nie mog³o nie wkurzaæ tanie jad³o dla panów pos³ów z dotacj¹ pañstwow¹. Oto niektóre pozycje z menu jad³odajni
sejmowej w styczniu: zupa  3 lity, najdro¿sze danie  ³oso z przystawk¹  9,50, kawa z mlekiem  2,5. To dwukrotnie mniej ni¿ w
podrzêdnej knajpie! Karmi¹c wybrañców ludu szczêliwa firma wygra³a los na loterii  tylko sam wynajem pomieszczenia oszacowano na
34 tys. litów miesiêcznie, a tu nawet gary i sztuæce za darmo! Przesadzi³em, nic nie bywa za darmo  podatnik firmie za to p³aci, w skali
roku minimum 700 tysiêcy litów.
Bêdê jeszcze operowa³ cyframi w walucie litewskiej, wiêc dla Czytelników w Polsce wyjaniam, i¿ kurs 1 LT do 1 PLN ma siê ostatnio,
jak 1:1,45, czyli lit stoi wy¿ej od z³otówki. I dalej  za dolara na
Litwie p³aci³o siê ok. 2,50 LT, a za euro  3, 44 Lt (jest to kurs od lat
niezmienny, gdy¿ lit jest przywi¹zany do euro). W ramach oszczêdnoci, 11 lutego, Zarz¹d Sejmu postanowi³ zlikwidowaæ pañstwow¹
spó³kê Greminta, wiadcz¹c¹ w parlamencie us³ugi ¿ywieniowe.
Zgodzi³ siê równie¿ na zlikwidowanie w hotelu sejmowym centrum
relaksacyjnego, w którym urz¹dzone by³o solarium, basen i ³ania. Ale
przedtem posypa³y siê kamienie ma gmach Sejmu.
Niew¹tpliwie bardzo jest wa¿na inwestycja numer jeden w historii
niepodleg³ej Litwy  odbudowa Pa³acu W³adców (tak naprawdê  budowa od podstaw) u podnó¿a Góry Zamkowej. Na roboty budowlane,
nabycie eksponatów i administrowanie wydano ju¿ 176 milionów litów. A to przesada!  rozlegaj¹ siê g³osy  kubatura gmachu nie
przekracza metra¿u fabryki czy stadionu. W zwi¹zku z t¹ inwestycj¹
wstrzymano inne. Nieraz poruszano kwestiê przejrzystoci w realizacji zamierzenia (rozbudowana administracja, propozycja wyposa¿enia obiektu w s³ynne rogi jelenia  trofea myliwskie Algirdasa Brazauskasa i jego towarzyszy), w Sejmie znalaz³ siê nawet projekt odpowiedniej ustawy, maj¹cej sprawdziæ zasadnoæ wykorzystania rodków (podatnika) w tym miejscu.
A tu kryzys wiatowy, nie pal¹ siê s¹siedzi strategiczni do budowy
9
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na Litwie nowej si³owni atomowej, w której mo¿na by by³o rozdzielaæ
i sprzedawaæ moce, czerpaæ zyski. Prawie wszystkie nieruchomoci
wysprzedano w ramach prywatyzacji. Zosta³a wiêc jedyna droga przy
klasycznym myleniu litewskich parlamentarzystów: zwiêkszenia podatków, VATu  z 18 na 19 procent, podatku z zysku  z 15 na 20.
Zniesiono wiêkszoæ ulg podatkowych  5-procentowy podatek VAT
na niektóre rodzaje ¿ywnoci (miêso, ryby, owoce i warzywa), leki,
wydawnictwa, co oznacza mieræ dla dzia³alnoci edytorskiej w kraju,
gdzie nak³ady literatury piêknej i tak rzadko przekraczaj¹ kilkaset egzemplarzy. Natomiast  a to niezwykle ciekawe  nie opodatkowano
nieruchomoci o wartoci powy¿ej miliona litów, nie zwiêkszono 5procentowych podatków dla salonów gier!
W tej sytuacji wielu przedsiêbiorców myli o przeniesieniu swej
dzia³alnoci biznesowej do s¹siedniej £otwy, gdzie opodatkowanie pracodawców jest mniejsze, a niektórzy rozwa¿aj¹ o Bia³orusi i Obwodzie
Kaliningradzkim. Trudnoci formalnych i innych nastrêcza jednak¿e
ich po³o¿enie poza granicami Unii Europejskiej.
Natomiast zwiêksza³y siê stale wydatki rz¹du i Sejmu. W maju i
czerwcu odbêd¹ siê na Litwie wybory prezydenckie i do Parlamentu
Europejskiego, obliczono, ¿e potrzeba na nie co najmniej 38 milionów
litów. Podatki zwiêkszono, sk¹d jednak¿e wzi¹æ wiêcej rodków na
to? Na Litwie nie ma kopalni z³ota, ani z³ó¿ naftowych, ani tak na
dobr¹ sprawê znacz¹cej wytwórczoci. Tylko na pocz¹tku roku bezrobocie zwiêkszy³o siê o jedn¹ trzeci¹ i osi¹gnê³o 135 tysiêcy zarejestrowanych.
Najlepiej ¿yje siê w Wilnie  z us³ug i turystyki, ale dochody z tego
tytu³u zasilaj¹ g³ównie kieszeñ prywatn¹. ¯eby uzupe³niæ kiesê pañstwow¹, usi³owano wprowadziæ haracz za posiadanie samochodów
osobowych (20 litów miesiêcznie i dla firm  150), ale blokady i protesty kierowców na razie powstrzyma³y tê decyzjê. Rozwa¿a siê wprowadziæ obligacje oszczêdnociowe. Ale czy obywatel, ¿yj¹cy dzi i teraz na Litwie, mo¿e po¿yczyæ pieni¹dze pañstwu, skoro s¹siad s¹siadowi nie jest w stanie po¿yczyæ dychy?
Nie podjêto jeszcze decyzji w sprawie zapowiadanego wprowadzenia aparatów kasowych dla sprzedawców ...na bazarach. Nastêpnym
pewnie krokiem by³oby opodatkowanie babæ, sprzedaj¹cych kwiaty,
czy w ogródku wyhodowanej z biedy pietruszki. Nie da siê wyobraziæ
co takiego w krajach europejskich, choæby na s³ynnym targowisku w
Rzymie  Flori de Campi. Trudno powiedzieæ, czy zasili³oby to kasê
pañstwow¹  na bazarach i tak trzeba wykupiæ miejsce, dokonaæ in10
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nych p³atnoci. Inna rzecz  ile z tego tytu³u trafia do kiesy pañstwowej  administrowanie w takich miejscach nale¿y do zajêæ najbardziej
intratnych, a znacznie wiêcej do powiedzenia musia³aby mieæ wreszcie
prokuratura.
Wiele mo¿na przytoczyæ faktów niegospodarnoci i wrêcz okradania kraju. Nic dziwnego wiêc, ¿e cierpliwoæ ludzka, bardzo wytrwa³a
i powci¹gliwa tu z racji temperamentu, dosz³a do granic wytrzyma³oci. 16 stycznia odby³ siê w Wilnie pierwszy powszechny i tak liczny
strajk ekonomiczny, zorganizowany przez zwi¹zki zawodowe i wyra¿aj¹cy brak zaufania dla rz¹du i Sejmu.
Wiadomo, co siê dzieje w takich sytuacjach. Pertraktacje nie trafi³y
do przekonania strajkuj¹cych. To ju¿ nie by³ papierek lakmusowy, tylko ostry sygna³ z zapowiedzi¹ dalszych dzia³añ. ci¹gniêto policjê, w
ruch poszed³ gaz ³zawi¹cy, w starciu byli ranni, jedna osoba z ran¹
postrza³ow¹. Strajkuj¹cy usi³owali dopaæ pos³ów i przedrzeæ siê do
parlamentu, ale 300 policjantów i funkcjonariuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, przeszkolonych na wypadek zamieszek, stanê³o
na wysokoci zadania. W akcji protestu w Wilnie wziê³o udzia³ oko³o 7
tysiêcy manifestantów, aresztowano ponad 150 osób. Policzono, ¿e
uporz¹dkowanie gmachu parlamentu i jego okolic po zamieszkach kosztowa³o 233 tysi¹ce litów, z czego najbardziej kosztowna by³a wymiana
szyb w oknach pierwszego piêtra. Przy okazji zdecydowano siê na
ca³kowity remont pomieszczeñ sejmowych, a to  przypuszcza siê 
bêdzie kosztowaæ co najmniej 3,5 miliona litów.
Strajk przemówi³ do pos³ów. Pod koniec stycznia przyjêli oni bohatersk¹ ustawê o zmniejszeniu wynagrodzeñ dla polityków oraz wysokich urzêdników pañstwowych, czyli te¿ dla siebie, o 15 procent. Dotychczas ich pe³ne wynagrodzenie wynosi³o 13 tysiêcy litów miesiêcznie (ok. 3800 euro), plus ulgi. To pozwoli zaoszczêdziæ w ci¹gu roku
2,2 miliona litrów. To niedu¿o, choæby w skali wspomnianej budowy
Pa³acu W³adców. By³a propozycja zmniejszenia uposa¿enia dla pos³ów
i wysokich urzêdników pañstwowych o 50 procent, ale nie przesz³a
wiêkszoci¹ g³osów. Tymczasem rednie zarobki (brutto) na pocz¹tku
roku na Litwie wynosi³y 2320 LT. Uposa¿enie realnie nie przekracza
czêsto tysi¹ca, nie mówi¹c o horrorze ekonomicznym, jaki panuje na
wsi, gdzie ludziom z g³odu jedynie nie pozwala umrzeæ ziemia.
Kilka s³ów o kontekstach wiecu ekonomicznego w Wilnie. Nie zabrak³o na nim akcentów polskich  wród strajkuj¹cych byli Polacy,
bo i ich dotyka to samo widmo problemów. Ale byli i tacy, którzy
starali siê wykorzystaæ tê okazjê do wyra¿enia uczuæ antypolskich.
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Oto jegomoæ z plakatem, na
którym czytamy: Liter polskich nie bêdê siê uczy³ i
pisa³. Co ma piernik do wiatraka? O co tu chodzi?
A chodzi o zapowied
(kolejn¹, mo¿e ju¿ setn¹?) o
rozpatrzenie oryginalnej pisowni nazwisk Polaków,
obywateli Litwy. W rozmowie z grupk¹ zwolenników
tej opcji mo¿na by³o siê dowiedzieæ, ¿e na Litwie
wszystko by³o i bêdzie li- Liter polskich nie bêdê siê uczy³ i pisa³...
tewskie, ¿e Polacy niepotrzebnie siê pchaj¹, choæby w Mo¿ejkach. Na sugestiê, ¿e Litwa ubiega
siê w Polsce o wspóln¹ budowê si³owni atomowej  dezaprobata... A
Wielkie Ksiêstwo Litewskie?  rzuca jaki Polak. By³o wielkie, bo
litewskie...
Wiadomo, pod wiec podszy³o siê niema³o nawiedzonych na tym tle,
w tym neofaszyci niejakiego Mindaugasa Murzy. W K³ajpedzie by³y
konteksty antysemickie, na budynku wspólnoty ¿ydowskiej pojawi³y
siê obraliwe napisy ze swastyk¹. Najspokojniej odbywa³ siê wiec w
Kownie, z udzia³em wed³ug szacunku policji tylko oko³o 400 osób.
Ma³a dygresja na temat u¿ywania innych jêzyków na Litwie. Mo¿na
powiedzieæ, istniej¹ tu szko³y polskie. Ale by³y one tu prawie zawsze 
przy dzisiejszych realiach nie by³oby szans na ich za³o¿enie. Zreszt¹
szkolnictwo to inny i z³o¿ony temat. Go³ym okiem widaæ, jak wiele
wysi³ków jest kierowanych na wyrugowanie polskiej obecnoci. Znikaj¹ w kablówkach programy polskie, nawet TV Polonia jest zagro¿ona, natomiast rosyjskich  ca³e zatrzêsienie, rosyjska produkcja filmowa cieszy siê wziêciem równie¿ na litewskich kana³ach. Prawie nie ma
informacji po polsku w Wilnie, a Polacy stanowi¹ tu przecie¿ pi¹t¹
czêæ mieszkañców miasta, do którego te¿ przybywa rocznie oko³o
pó³ miliona turystów z Polski. Jedni p³ac¹ podatki, drudzy  zostawiaj¹
tu pieni¹dze. Maj¹c na myli te fakty, jest rzecz¹ naturaln¹, ¿e jêzyk
polski, obok innych, ma byæ obecny! A szczególnie w miejscach, wa¿nych dla historii i pamiêci Polaków, na przyk³ad, na cmentarzach  na
Rossie czy Bernardyñskim.
Dlaczego o tym piszê, skoro dotykam spraw natury ekonomicznej?
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Otó¿ uwa¿am, i¿ grone s¹ nie tylko zawirowania natury ekonomicznej. Bardzo grony jest lepy zau³ek zaciankowo-mentalny, pe³en fobii
i nieufnoci wobec wielonarodowej historii kraju. Deklaracja kolejnego
premiera podczas kolejnej styczniowej wizyty w Warszawie, ¿e siê rozpatrzy raz jeszcze pisowniê nazwisk Polaków, przyjmujê z za¿enowaniem (drugie dziesiêciolecie to ju¿ wa³kuje siê  przecie¿ co trzeba
powiedzieæ na dzieñ dobry). Tak samo przyjêli Polacy wileñscy s³owa prezydenta Kaczyñskiego, który 16 lutego, podczas wizyty z okazji
wiêta Niepodleg³oci, w miarê mo¿liwoci mia³ poruszyæ ten problem z prezydentem Adamkusem. Moi rodacy takie deklaracje przyjmuj¹ z obojêtnoci¹ i niewiar¹ w skutki. Tym bardziej, ¿e koszyk nierozwi¹zanych problemów przyæmiewa bardziej spektakularny  Karta
Polaka. Zreszt¹ s³owa kolejnego premiera nie znalaz³y ¿adnego oddwiêku na Litwie, a na naradê u przewodnicz¹cego Sejmu w tej sprawie po
jego powrocie z Warszawy nie zaproszono nikogo z Polaków. Znany
ze swych pogl¹dów ekspert zagadnienia  Kazimieras Garva, szef
Stowarzyszenia Vilnija (Wileñszczyzna), nie szczêdzi³ swych uszczypliwych uwag na temat oryginalnej pisowni nazwisk polskich i punkt
widzenia wiêkszoci nazwa³ po imieniu.
Fala strajków, mimo podjêtych przez pos³ów drobnych ciêæ na w³asnej skórze, pokaza³a ja³owoæ funkcjonowania Sejmu litewskiego,
ca³kowit¹ bezradnoæ i niemoc prezydenta Valdasa Adamusa, który tak
naprawdê znany jest z podró¿y zagranicznych w towarzystwie g³ów
zaprzyjanionych pañstw.
Najgorsze, ¿e jakiego antykryzysowego planu nie ma. Zaproponowany program, a przyk³ady z ¿ycia poda³em powy¿ej, wed³ug opinii
litewskich ekonomistów i ekspertów, nie pomaga w przezwyciê¿eniu
kryzysu, tylko go jeszcze bardziej pog³êbia, poniewa¿ wiêksze podatki
niszcz¹ i tak mizern¹ gospodarkê, oddalaj¹ najwa¿niejsze inwestycje,
jak chocia¿by budowê si³owni atomowej.
Sytuacja ekonomiczna mocno dowiadcza Litwê, t³umy jej mieszkañców udaj¹ siê po zakupy do Polski, gdzie jest o 30-50 proc. taniej,
tañsza jest benzyna, dos³ownie wszystko.
Cudów nie ma  potrzebna jest realna praca na rzecz swojego kraju,
konkretna i nieoparta jedynie na deklaracjach wspó³praca z s¹siadami,
szacunek dla swoich wszystkich obywateli.
Tomasz Boñcza
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JAK JEST NAPRAWDÊ?
Polskie media w ostatnich miesi¹cach zajmuj¹ siê czêsto sprawami
Kocio³a Rzymsko-Katolickiego, wiar¹ Polaków i podobno zwiêkszaj¹c¹ siê nagle iloci¹ ludzi niewierz¹cych. Zajmowanie siê wiar¹ statystycznie, bez wnikania w jej treæ, jest wed³ug mnie zawodne. Czyta
siê tabele i patrzy w s³upki wykresów, poczem idzie cz³owiek do kocio³a w niedzielê  a tam t³ok. Wbrew obliczeniom i g³osom, alarmuj¹cym opiniê publiczn¹. A przecie¿ moja parafia jest wielkomiejska. Siedem mszy w. w niedzielê i na ka¿dej komplet. Wierni we wszystkich
kategoriach wieku. Pewnie, ¿e wiêcej starszych ni¿ m³odych i wiêcej
kobiet ni¿ mê¿czyzn. Ale tak by³o zawsze, odk¹d chodzê do kocio³a, a
robiê to ju¿ ponad 70 lat. Jak jest wiêc naprawdê?
Centrale medialne i ton, rozpowszechniany g³ównie przez telewizjê
na ró¿nych kana³ach, nadaje Warszawa. I tu jest pies pogrzebany. Bardzo du¿e metropolie miejskie zawsze i na ca³ym wiecie by³y bardziej
zlaicyzowane ni¿ prowincje poszczególnych krain. W dodatku styl
dzisiejszy ¿ycia, ró¿ne mody, rozmiary oraz intensywnoæ ¿ycia kulturalnego i artystycznego s¹ w wielkich miastach odmienne od mniejszych,
a zw³aszcza wsi. Jednym s³owem, i w ¿yciu kocielnym s¹ ró¿nice,
chocia¿by te, ¿e czym mniejsze miasto lub miejscowoæ, tym siê bardziej ludzie znaj¹. Koció³ nie jest instytucj¹ ideologiczn¹, bo religia nie
jest ideologi¹, lecz wspólnot¹ ludzi ochrzczonych i wierz¹cych.
W nowej, pokomunistycznej rzeczywistoci medialnej, pojawia siê
w ka¿dym kraju dawnych demoludów problem prasy, radia i TV o
charakterze religijnym. By³y one zabronione albo drastycznie ograniczone. W Polsce by³o z tym jeszcze nienajgorzej. Obecnie, mimo narzekañ, nie jest le. Trudno w krótkim felietonie nad tym siê rozwodziæ, wiêc jeden dam tu przyk³ad. Od niedawna istnieje w Telewizji,
poza TV Trwam, program TVN Religia. TVN jest prywatn¹ sieci¹
koncernu ITI. Koncern ten nie dlatego utrzymuje i rozwija te¿ kana³
religijny, ¿e mu zale¿y na apostolstwie katolickim, ale dlatego, ¿e w
Polsce jest tak du¿o interesuj¹cych siê wiar¹ religijn¹ ludzi, ¿e to siê
finansowo op³aca. Czym lepszy taki program, tym wiêcej osób ogl¹da
reklamy, dziêki którym TV, radio i gazety dzisiaj siê utrzymuj¹.
Nazywa siê to merkantylizacj¹ religii. Czy rzeczywicie katolickie
kana³y, dziêki takiej kapitalistycznej merkantylizacji religii, zwiêkszaj¹
liczbê ludzi niewierz¹cych  w¹tpiê. Ale jak jest naprawdê? Tylko sam
Pan Bóg o tym wie  zarówno, co dzieje siê nad Wili¹ i nad Wis³¹.
Marek Skwarnicki
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POWIEÆ KRYMINALNA JAKO ZWIERCIAD£O?
Eugeniusz Kurzawa
Od dawna mylê o tym, ¿eby skrobn¹æ tekst o powieci kryminalnej, milicyjnej. Pomys³ wzi¹³ siê st¹d, ¿e od paru lat  zaraz wyjaniê
dlaczego  zaczytujê siê w tanich krymina³ach, g³ównie polskich.
Jak siê przeczyta³o setki tego rodzaju ksi¹¿ek (i stoi toto w ca³ej
okaza³oci na pó³kach w sypialni), to cz³owiek chcia³by siê z kim podzieliæ wiedz¹, wysnut¹ z lektury. Mamy tu bowiem do czynienia z
powieci¹ wybitnie schematyczn¹, nierzadko g³ówni (pozytywni) bohaterowie rozlicznych autorów powtarzaj¹ siê w kolejnych ksi¹¿kach,
a na dodatek  rzecz dzieje siê (dzia³a siê  w³aciwie, ale czytaj¹c
wchodzimy w tamten czas) w Polsce Ludowej, a wiêc w charakterystycznym, minionym okresie naszej pañstwowoci.
Nie pamiêtam, kiedy i dlaczego wpad³a mi do rêki pierwsza z tych
powieci. Mówiê oczywicie o dobie obecnej, bo w m³odoci musia³em co z tego typu ksi¹¿ek zaliczyæ, aczkolwiek, zabijcie mnie, szczegó³ów nie pamiêtam. Siedzê w nich, choæ uwieraj¹ mnie psychicznie
ewidentne felery tych dzie³, wkurza ów powieciowy schematyzm,
bia³o-czarne wzorce.
Szykowa³em siê zatem (zapewne nie pierwszy) do napisania paru
zdañ o powieciach milicyjnych, gdy pod koniec 2008 przewraca³em w
swej bibliotece (nie myliæ z t¹ w sypialni) pó³kê z krytyk¹ literack¹. Wypad³ z niej zakurzony Stanis³aw Barañczak i jego Ksi¹¿ki najgorsze, wydanie II, z 1990.
Zacz¹³em sobie odwie¿aæ tê ksi¹¿kê, bawi¹c siê znakomicie analizami Barañczaka, tycz¹cymi moich ulubionych autorów i ich bohaterów, o których  jak rzek³em  czytujê obecnie. W zasadzie nic dodaæ, nic uj¹æ od z³oliwoci poety i krytyka z Poznania, mieszkaj¹cego
w USA. Wiele z tego, co pisze i wytyka, siê zgadza.
Zmieni³a siê jednak perspektywa, to ju¿ nie rok 1990, ale niemal
dwie dekady póniej. Barañczak sugeruje na kartach, i¿ opisywana przez
niego grafomania, bêd¹c na us³ugach minionego ustroju, szkodzi³a literaturze polskiej etc. Przepowiada te¿ (rozs¹dnie), i¿ podobnie mo¿e
byæ z grafomani¹ wolnorynkow¹, któr¹ niesie kapitalizm (ów wstêp do
drugiego wydania pisa³ w 1990, a ja pamiêtam, mieszkaj¹c wówczas w
Bia³ymstoku, zalew zachodniego ch³amu na bazarach, stoiskach ulicznych, na ³ó¿kach ju¿ od 1989). Ta przepowiednia siê sprawdzi³a. Zreszt¹,
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có¿ za przepowiednia, Barañczak, mieszkaj¹c w USA, widzia³ to od
paru lat na co dzieñ.
Nie wiem jednak, co gorsze  czy grafomania na us³ugach pañstwa, ustroju (jak to bywa³o w PRL, przy czym nie ogranicza³o to
przecie¿ wydawania literatury artystycznej, na któr¹ jednak by³ wiêkszy popyt ni¿ dzi, chocia¿by ze snobizmu, czy wynikaj¹cy z kanonu
lektur szkolnych), czy grafomania, bêd¹ca towarem, zastêpuj¹cym
porz¹dne pozycje. Zostawiam to na razie bez rozstrzygniêcia.
Wracam do zmiany punktu widzenia na PRL-owsk¹ powieæ kryminaln¹, czego byæ mo¿e nie uwzglêdni³by dzi Barañczak lub ktokolwiek z by³ej opozycji. Ja tak nie patrzê. Dlatego przy wszystkich felerach tamtej prozy chcia³bym podnieæ taki oto fakt, ¿e obecnie powieæ milicyjna jest poniek¹d (powtarzam zastrze¿enie: poniek¹d) powieci¹ ... dokumentaln¹. Zw³aszcza ta wydawana po 1980 roku. Nie
mam pod rêk¹ przyk³adów, bo nie notowa³em ich czytaj¹c ksi¹¿ki, ale
mam w g³owie wiele dialogów, opisów sytuacji, które  s¹dzê  oddaj¹
doæ wiernie miniony czas.
M³ody porucznik milicji jedzie zmêczony po pracy do mieszkania. Dosta³
je w bloku. Ale jest zupe³nie nieumeblowane, nie staæ go bowiem na po¿yczkê. Autor uj¹³ to w jednym zdaniu, ale przecie¿ prawdziwym. Dlaczego ów
porucznik nie mo¿e wzi¹æ po¿yczki w zak³adzie? Bo regres gospodarczy
dotyczy³ wszystkich, choæ niekoniecznie równo. Albo: kapitan pêdzi 70
lub 80 km na godzinê swoim maluchem, choæ wielu kolegów zasuwa do
pracy tramwajem. Dorobi³ siê, ale niestety, nie ma gara¿u
Sukcesem tamtych lat by³y kafelki w ³azience, syrenka, miejsce
pracy w stolicy to szczyt marzeñ dla wiejskich dziewczyn. Jaki in¿ynier  z³ota r¹czka, dorabia³ po pracy, uk³adaj¹c boazerie mieszkañcom bloków. Ale ci ludzie byli z tego w miarê zadowoleni. Dzi mamy
inn¹ strukturê spo³eczn¹, pojawi³ siê wzorzec z Zachodu  konsumpcjonizm. Czy jest lepiej?!
Wracam do powieci. Nie brak w nich opisów przekrêtów, polegaj¹cych na kradzie¿y worka cementu z budowy lub wspomnianych kafelków, wykorzystaniu s³u¿bowej ciê¿arówki do za³atwienia prywatnej
sprawy. Celowo nie mówiê o g³ównym nurcie przestêpczym owych
ksi¹¿ek, o doktorach, adwokatach, prezesach, nurzaj¹cych siê w luksusie (zreszt¹ dzi dopiero widzimy, jaki mo¿e byæ luksus). Wymieniam tylko odpryski narracji, ale niele dokumentuj¹ce czasy PRL. I to
w³anie, paradoksalnie, wydaje mi siê zalet¹, niezawinionym plusem
powieci milicyjnej. Ja czytam owe ksi¹¿ki w³anie dla tego rodzaju
kwiatków, dla ich poboczy.
Eugeniusz Kurzawa
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POCI¥G DO WARSZAWY
Juryj Zawhorodnij
Od dawna chcia³em podzieliæ siê refleksjami na temat tego, co od
wielu lat g³êboko mnie nurtuje. A mianowicie, jakie by³y przyczyny tak
skomplikowanych do niedawna stosunków miêdzy dwoma bratnimi
narodami: polskim i ukraiñskim. Nie mia³em te¿ ¿adnych problemów z
wyborem tytu³u niniejszego eseju, bowiem od lat  szczególnie gdy
jestem w dobrym humorze  chodz¹ mi po g³owie s³owa melancholijnej pieni do s³ów Liny Kostenko: Poci¹g z Warszawy przeje¿d¿a przez
moje serce... Byæ mo¿e jest to jedyna piosenka po ukraiñsku w repertuarze znanej piosenkarki Edyty Piechy, któr¹ los rzuci³ do Rosji. Byæ
mo¿e w³anie dlatego tak szczerze i autentycznie ta piosenka zabrzmia³a w jej wykonaniu. Na dodatek ukraiñskie s³owo potiag (poci¹g) ma,
podobnie jak w jêzyku polskim, jeszcze i inne znaczenia: namiêtnoæ,
sk³onnoæ, upodobanie i in. Ten mój poci¹g, we wszystkich jego
znaczeniach, jedzie w przeciwnym kierunku  do Warszawy.
Ta podró¿ rozpoczê³a siê w czasach, kiedy by³em studentem w Dniepropietrowskim Instytucie Budowlanym na prze³omie lat 50/60-tych ubieg³ego
wieku. Daleko odjecha³ ten mój poci¹g od Dniepru w kierunku Wis³y...
W tamtych czasach biblioteka tzw. Pa³acu Studentów, w której odbywa³y siê zebrania kó³ka literackiego (tutaj przynosi³em swoje pierwsze
wiersze), prenumerowa³a wydawane w ówczesnym PRL-u Widnokrêgi,
Przekrój, Szpilki, jakie kolorowe pisma o filmie i sztuce, a nawet
dziennik  ¯ycie Warszawy. Pierwsze próby czytania po polsku uwiadomi³y mi, ¿e nasze jêzyki s¹ nie tylko bardzo podobne do siebie, ¿e
wszystko przeczytane rozumiem. By³o to dla mnie bardzo przyjemne
zaskoczenie, tym bardziej, ¿e ojcowski jêzyk  ukraiñski  zacz¹³em
szlifowaæ zaledwie kilka lat przed tym, jak moja rodzina przyjecha³a na
Ukrainê z rosyjskiej peryferii. A tam, jak wiadomo, w rosyjskiej, wiejskiej
szkó³ce, nikt nie uczy³ siê ukraiñskiego. Za to w domu mielimy wiele
ksi¹¿ek w tym jêzyku. Co za dotyczy pokrewieñstwa ukraiñskiego i
innych s³owiañskich jêzyków  to na ten temat napiszê innym razem.
Teraz wracam do mojego poci¹gu do Warszawy.
Tak wiêc, na pocz¹tku by³y kolorowe ok³adki polskich czasopism,
nastêpnie  wiadomy poci¹g do bardziej intensywnego czytania, który
by³ wci¹¿ od nowa pobudzany przez coraz to szersz¹ informacjê na
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temat ¿ycia w bratniej krainie. Zadziwia³o i niezwykle poci¹ga³o mnie 
ówczesnego ucznia komsomolsko-pionierskiej szko³y  to, ¿e wiele
kwestii ¿yciowych, socjalnych i bytowych na ³amach tych pism rozpatrywano w sposób bardziej otwarty i nieskrêpowany w porównaniu
z tym, jak to czyni³a prasa radziecka. W artyku³ach by³o znacznie mniej
propagandy i nie wyczuwa³o siê wrogoci w stosunku do Kocio³a.
Poci¹g do polskiej prasy spowodowa³ zainteresowanie polsk¹ literatur¹, któr¹ uparcie czyta³em w oryginale. A czyta³em wiele i by³y to
ró¿ne gatunki literackie  od poezji Juliana Przybosia do mocnych
detektywów, wydawanych w serii Klub Srebrnego Klucza, Labirynt
itp. Podczas przyjazdu do Kijowa zawsze zagl¹da³em do ksiêgarni Dru¿ba na Chreszczatyku, której ju¿ nie ma. Mo¿na tam by³o znaleæ du¿y
wybór ksi¹¿ek (o wiele wiêkszy ni¿ w Dniepropietrowsku), wydanych
w ró¿nych jêzykach z krajów Uk³adu Warszawskiego. W tym miejscu
muszê z wielkim bólem konstatowaæ fakt, ¿e ca³kiem niedawno ksiêgarnia ta zosta³a zamkniêta, mimo sprzeciwu mieszkañców stolicy. Choæ
w ostatnim czasie i nie posiada³a ona tak bogatego asortymentu ksi¹¿ek, to powinna by³a istnieæ! To w³anie tam kupi³em kiedy ksi¹¿kê
Dzikie pole w ogniu  historyczn¹ rozprawê Wójcika, Rodowód geniusza, albo ukraiñskie noce  Iwaszkiewicza i wiele innych, w tym Historiê
Polski w kilku tomach. Rzecz jasna, w jej przypadku dokonano adiustacji zgodnie z komunistyczn¹ doktryn¹, mówi¹c¹ o klasowym podejciu w ocenie wydarzeñ historycznych. Uczyniono to jednak nie w
takim stopniu, jak to by³o praktykowane w radzieckich wydaniach na
Ukrainie. Ksi¹¿ka zawiera³a wiele nieznanych mi dot¹d faktów, by³y
one przedstawione z mniejszym zaanga¿owaniem w porównaniu z
bezapelacyjnym tonem radzieckich podrêczników, w których opisywano, z jak¹ radoci¹ przy³¹cza³y siê do Rosyjskiego Imperium s³owiañskie (i nie tylko) narody.
Oczywiste, w tej sytuacji zacz¹³em zastanawiaæ nad tym, co spowodowa³o, i¿ na zachodnich terenach Ukrainy, w sytuacji, kiedy Polacy znêcali siê nad Ukraiñcami, mimo wszystko przetrwa³y ich ojczysty jêzyk, Cerkiew, zwyczaje ludowe, organizacje, krzewi¹ce owiatê. A jednoczenie w objêciach starszego brata zniszczono niemal
wszystko, bowiem wszelkie dzia³ania na rzecz zachowania to¿samoci
przez podbity naród uwa¿ano za przejaw bur¿uazyjnego nacjonalizmu.
Zacz¹³em z czasem rozumieæ, dlaczego na Ukrainie bezlitonie t³umiono i niszczono w zarodku wszelkie próby zachowania narodowej
samowiadomoci nie tylko przez Ukraiñców, ale tak¿e przez inne narodowoci. Wywo¿ono ich brutalnie hen daleko, na Syberiê lub do Kazach18
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stanu. I nie tylko Polaków z Marchlewszczyzny, o których tak prawdziwie napisa³ w swojej ksi¹¿ce mój przyjaciel Anatol Diaczyñski, urodzony
w Kazachstanie, w rodzinie spec-osiedleñców, a obecnie zamieszka³y
w Polsce. Tê ksi¹¿kê zacz¹³em przek³adaæ na ukraiñski i mam nadziejê,
¿e siê uka¿e ona  obecnie mo¿na ju¿ opowiedzieæ ca³¹ prawdê o przestêpstwach komunistycznego re¿imu wobec wielu narodów.
Po zakoñczeniu wy¿szej uczelni niezbyt d³ugo pracowa³em na Ukrainie  pojecha³em na £otwê. Tam, gdzie w bardziej bezpiecznych warunkach mog³em interesowaæ siê historycznymi stosunkami pomiêdzy
poszczególnymi narodami. Chocia¿ przyznaæ nale¿y, ¿e tak¿e w republikach nadba³tyckich by³o wiele zakazanych tematów. Przede wszystkim nie mo¿na by³o wspominaæ o pakcie Ribbentrop-Mo³otow, na podstawie którego obaj agresorzy zniszczyli niepodleg³oæ Polski, wkraczaj¹c na jej terytorium ze wschodu i zachodu, a nastêpnie bolszewicy
zaczêli okupowaæ trzy kraje nadba³tyckie.
Zakazów by³o bardzo du¿o, ale mimo wszystko na £otwie czu³em siê
bardziej komfortowo  tamtejszy re¿im traktowa³ mnie jako osobê bardziej
godn¹ zaufania, ni¿ ktokolwiek z mojego rdzennego narodu. Na dodatek
mog³em z dum¹ opowiadaæ o tym, ¿e moja matka jest córk¹ ³otewskiego
czerwonego strzelca, których niemal ca³kowicie wymordowano w latach
30-tych. Zrehabilitowano ich potem za rz¹dów Chruszczowa. W tym czasie powstawa³y legendy, które dalekie by³y od prawdy.
Póniej, kiedy nasta³ czas gorbaczowskiej pierestrojki i g³asnosti,
zakoñczy³a siê moja dwudziestoletnia emigracja na £otwie. Przeczyta³em w niezale¿nej ³otewskiej prasie okrelenie: Internacjonalista 
cz³owiek jakiejkolwiek narodowoci, u¿ywaj¹cy jêzyka rosyjskiego.
Nacjonalista  cz³owiek jakiejkolwiek narodowoci, który w czasie rozmowy u¿ywa innego jêzyka ni¿ rosyjski. Zrozumia³em wówczas kierunki wywierania nacisku na wszystkie inne narody przez moskiewskich
mo¿now³adców. Przedtem zastanawia³em siê nad niektórymi artyku³ami Lenina na temat haniebnej polityki cara w stosunku do tzw. innych, obcych, nienaszych narodów. Dziwi³em siê wówczas, co
sta³o siê z demokratycznym zapa³em wodza rewolucji, kiedy te w³anie narody zaczê³y walkê o w³asn¹ wolnoæ od tego¿ imperium, które
wraz ze zwyciêstwem bolszewików zmieni³o jedynie barwê flagi!
Mimo braku dostêpu do niezaanga¿owanych materia³ów (mówiê o
niezbyt odleg³ych czasach), uda³o mi siê krok po kroku dotrzeæ do prawdy, i mimo ¿e by³o w niej wiele smutnych, a wrêcz tragicznych wydarzeñ, tym niemniej by³a to prawda. Zrozumia³em, z jakiego powodu
Chmielnicki nie móg³ zdecydowaæ siê na rozerwanie stosunków z Rze19
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czypospolit¹ nawet po zwyciêskich bitwach, i nie mia³ wp³ywu na jego
decyzjê nawet ten fakt, ¿e z r¹k W³adys³awa IV dosta³ z³ot¹ szablê w³anie za kampaniê przeciwko Moskwie. Ukraiñcy ze wzglêdu na swoj¹
kulturê i owiatê czuli siê Europejczykami, o czym pisali ró¿ni ówczeni
autorzy, bowiem mimo wszystko w Polsce istnia³y ukraiñskie uniwersytety, podczas gdy w Moskalii nie by³o nawet szkó³ podstawowych.
Zbyt póno, bo dopiero za rz¹dów Iwana Wyhowskiego, obie strony
zrozumia³y koniecznoæ naturalnego wchodzenia Ukrainy do Rzeczypospolitej w charakterze trzeciego elementu  Wielkiego Ksiêstwa Ruskiego. Ale obu wykrwawionym (w bratobójczych walkach) sprzymierzeñcom nie uda³o siê zrealizowaæ tych szlachetnych zamiarów. Najpierw
Ukrainê rozszarpano na kawa³ki, a bez niej by³o prociej trzykrotnie pokroiæ tak¿e i Polskê. Wiele ró¿nych rzeczy napisali na temat tamtych
wydarzeñ zarówno Polacy, jak i Ukraiñcy. Ich opinie czêsto skrajnie siê
ró¿ni³y. Tym niemniej w twórczoci Tarasa Szewczenki mo¿na znaleæ
nie tylko s³owa rozpaczy, wywo³anej okrucieñstwami Koliszczyzny, ale
tak¿e niekoñcz¹ce siê zarzuty (czêsto z³oliwe i wrêcz brutalne) pod
adresem Chmielnickiego i jego moskiewskiego przymierza. W stosunku
do innych hetmanów Wielki Taras wyra¿a³ sprawiedliwe pretensje o to,
¿e mieli oni swój udzia³ w upadku Polski, bo przecie¿ ona upadaj¹c,
tak¿e i was rozdusi³a. Czyta³em ówczesne przypiski do Kobziarza, ale nie
da³em im wiary, bowiem napisano w nich, ¿e Szewczenko podobno pomyli³ siê w ocenie nastêpstw dzia³alnoci Chmielnickiego.
W czasie pierwszej mojej wizyty w Polsce, po rozpadzie Zwi¹zku
Radzieckiego (wczeniej nie mog³em nawet prosiæ o pozwolenie na
wyjazd), mia³em szczêcie poznaæ dwóch polskich profesorów, którzy zaczynali gromadziæ wokó³ siebie zwolenników, aby wspólnie pracowaæ nad kwesti¹ znalezienia porozumienia miêdzy narodami Polski i
Ukrainy. Byli to rzeczywicie m¹drzy ludzie, bowiem nie bali siê dokonaæ analizy najtragiczniejszych kart naszych stosunków, w których nie
brakowa³o wzajemnych obraz i nawet krwi. Oni niejako dotknêli niezagojonych ran  starych i nowszych. Uczynili to w imiê szlachetnego
celu: aby nigdy ju¿ przywódcy naszych narodów  i dzi, i jutro  nie
pope³nili podobnych b³êdów, aby ¿y³y obok siebie, skoro tak zadecydowa³a historia.
W ci¹gu ostatnich lat objedzi³em Polskê wzd³u¿ i wszerz: od wschodu  do granicy z Czechami i Niemcami. Obecnie granice te s¹ niezwykle przejrzyste, bez ¿adnego zagro¿enia konfliktami ze strony s¹siadów. Bez wzglêdu na to, z kim rozmawia³em podczas moich polskich
podró¿y, zawsze wyra¿ano to samo pragnienie: ¿eby Polska z Ukrain¹
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mia³a równie przejrzyste granice. A ja coraz rzadziej mylê o tym, ¿eby
pojechaæ do bardziej odleg³ych krajów, nawet za ocean, w których ju¿
kiedy by³em. Bo po prostu coraz czêciej bywam w Polsce, tam znalaz³em nie tylko ludzi, którzy myl¹ podobnie, ale prawdziwych przyjació³, w rozmowach z którymi nie istnieje bariera jêzykowa, nie wyczuwa siê podstêpu, ani wrogoci. Ka¿dy z nas rozmawia w swoim jêzyku
i bez t³umaczy doskonale siê rozumiemy.
Ta trochê niesk³adna opowieæ ci¹gle zbacza z g³ównego tematu i
jako tak, sama przez siê, kieruje siê w stronê dzisiejszej polityki, jednoczenie oddalaj¹c siê od moich literackich spotkañ i artystycznych
upodobañ, od opowieci o naszym wzajemnym przek³adzie wierszy. Sta³o
siê tak byæ mo¿e dlatego, ¿e rozwój stosunków kulturalnych bêdzie mia³
oznaki stabilnoci dopiero wtedy, kiedy spe³ni¹ siê nasze epizodyczne
marzenia o przysz³oci, w której Ukraina stanie siê pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej, o co najbardziej zabiega w³anie Polska.
Zboczy³em z g³ównego tematu, by opowiedzieæ o tym, co najbardziej mnie dzisiaj boli. I nie tylko mnie, chocia¿ pragn¹³em opowiedzieæ
tylko o ród³ach mojego dawnego poci¹gu do Polski, jej kultury i do
naszej wspólnej historii. Wszystko to zaczê³o siê od banalnego zainteresowania dociekliwego studenta obcojêzyczn¹ pras¹. Czu³ on bowiem, ¿e
jest tam mniej zakazanych tematów, ¿e bêdzie móg³ znaleæ odpowied
na swe w¹tpliwoci, dotycz¹ce niezachwialnoci re¿imu komunistycznego w Zwi¹zku Radzieckim, jednoci z którym podobno spragnione
by³y wszystkie narody wiata. W prasie polskiej znajdowa³em o wiele
wiêcej informacji, ni¿ w czasopismach z NRD i innych krajów obozu
socjalistycznego. Stopniowo zg³êbia³em nasze wspólne praród³a i próbowa³em zorientowaæ siê, co by³o przyczyn¹ historycznych konfliktów,
jakie by³y ich skutki. Nastêpnie rozpocz¹³em poszukiwania i odnalaz³em
wspólne wartoci, zrozumia³em, jakie najwa¿niejsze zadania powinny byæ
rozwi¹zane w ramach wspó³pracy. Dlatego te¿ próbujê nie tylko uczyæ
siê wspólnie z moimi polskimi przyjació³mi, ale tak¿e robiæ co konkretnego (nawet jeli nie s¹ to rzeczy tzw. wielkie) na rzecz przybli¿enia tego
dnia, kiedy miêdzy naszymi krajami  Polsk¹ i Ukrain¹, nie bêdzie ju¿ ani
celników, ani stra¿y granicznej, ani obojêtnego (dziêki Bogu, wrogoæ
znika ju¿ na naszych oczach) stosunku do wspólnych problemów.
Juryj Zawhorodnij
Przek³ad z ukraiñskiego: Dorota Jaworska
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20-LECIE PETERSBURSKIEJ POLONII
Anatol Niechaj
Jesieni¹ 2008 obchodzilimy 20-lecie utworzenia najstarszej polonijnej organizacji Sankt-Petersburga  Stowarzyszenia KulturalnoOwiatowego Polonia im.
Adama Mickiewicza. Nasuwa to pewne refleksje i daje
mo¿liwoæ przypomnienia
przesz³oci. Historii tej organizacji powiêcony jest jubileuszowy numer Gazety
Petersburskiej, gdzie przytoczone s¹ równie¿ sylwetki
wielu znanych dzia³aczy po- Za³o¿yciele Polonii Petersburskiej: Bronilonijnych. Wród nich w s³aw Dzeñ, Wies³awa Sawinowa, Jadwiga Szypierwszej kolejnoci wymie- mañska i Teresa Konopielko z Paw³em Przeciszowskim, wicekonsulem RP w Sankt-Peni³bym Teresê Konopielko,
tersburgu
jedn¹ z inicjatorek powstania
w ówczesnym Leningradzie najpierw Klubu Polskiego, a potem SKO
Polonia i istn¹ duszê naszego Stowarzyszenia.
Pani Teresa wspomina: W prywatnym mieszkaniu w atmosferze cis³ej konspiracji (i ciany maj¹ uszy) odby³o siê pierwsze spotkanie
kilku ¿yj¹cych tu polskich obywateli  z petersburskim Polakiem (W³adys³awem £apiñskim). Podczas d³ugich dyskusji powsta³a nazwa przysz³ej organizacji. Potem by³y inne spotkania i rozmowy. Do³¹czyli siê
inni miejscowi Polacy, a tak¿e po prostu wielbiciele kultury polskiej.
Powsta³y dwie pierwsze grupy jêzyka polskiego dla dzieci. Póniej 
grupa dla doros³ych, na pierwsze zajêcia do której przychodzi³o czasem
do 100 osób. Nauczyciel by³ wszystkim  historykiem, ksiêdzem, polskim kucharzem, piewakiem...
Pierwsza wzmianka o nowej organizacji ukaza³a siê w wileñskim
Czerwonym Sztandarze (dzi Kurier Wileñski) i w miejscowej partyjnej gazecie Leningradzkaja Prawda od 27 kwietnia 1989. Zaczê³a
22

Anatol Niechaj

siê praca nad statutem organizacji. Ca³y ciê¿ar pracy organizacyjnej i
technicznej wzi¹³ na siebie Bronis³aw Dzeñ, chodzi³ on po korytarzach
w³adzy i rozmawia³ z przestraszonymi urzêdnikami, którzy nie mieli
odpowiednich rozkazów z góry.
SKO Polonia popar³ wtedy Anatol Sobczak  pierwszy mer odradzaj¹cego siê Petersburga. Z jego imieniem zwi¹zane s¹ pierwsze nasze
sukcesy, przede wszystkim uwzg³êdni³ on probê Stowarzyszenia o
zwrocie wierz¹cym kocio³ów katolickich w miecie. Odpowiednie
zg³oszenie skierowali do niego pierwszy prezydent SKO Polonia, profesor Rajmund Piotrowski, i pierwszy polonijny pasterz duchowny, ks.
Edmund Kapturkiewicz, który przyby³ do Leningradu na polecenie arcybiskupa z Gniezna Jerzego D¹browskiego.
SKO Polonia od razu zajê³o aktywn¹ pozycjê polityczn¹ i razem z
grup¹ intelektualistów polskiego pochodzenia podtrzyma³o m.in. wileñskich Polaków na wyborach do samorz¹du miejskiego, kieruj¹c odpowiednie pisma do prezydentów krajów europejskich.
W 1990 roku z inicjatywy SKO Polonia i Konsula Generalnego
RP Boles³awa Kapitana w Leningradzie by³o zorganizowane I Forum
Organizacji Polskich i Polonijnych w ZSRR, na które przybyli tak¿e
dostojni gocie z Polski i przedstawiciele kocio³a z abp. Jerzym D¹browskim na czele.
Pocz¹tek lat 90-tych by³ okresem znacznych przemian politycznych
w ZSRR, a od 1992 roku  Federacji Rosyjskiej. Polacy nie byli obojêtnymi ich obserwatorami. Warto przypomnieæ aktywn¹ pozycjê Polonii
w poparciu dla mera Sobczaka podczas antyrz¹dowego puczu 1993,
ciep³e przyjêcie w Sankt Petersburgu prezydenta Lecha Wa³êsy.
W 1989 roku
powsta³o pierwsze
wydawnictwo polonijne Polonus-L
(póniej, po zmianie
nazwy miasta 
Polonus-S), drukowane na pocz¹tku na powielaczu,
które dawa³o ju¿
Polonusom mo¿liwoæ wypowiedzi Podczas wieczoru literackiego Mosty Poetyckie  Barna nurtuj¹ce ich te- bara Gruszka-Zych (w rodku) z poetk¹ E³³¹ Foniamaty,
przede kow¹ i Anatolem Niechajem
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wszystkim  owiaty polonijnej. Nie brak by³o te¿ artyku³ów politycznych i wierszy, w tym i polskich poetów miejscowych (Jan Sztern,
Bronis³awa Pawluæ i in.).
Od samego pocz¹tku istnienia organizacji bylimy w kontakcie z
organizacjami polonijnyni krajów nadba³tyckich. Jednym z pierwszym
emisariuszy by³a Ita Kozakiewicz z £otwy, spotkanie z któr¹ w Domu
Uczonych przyczyni³o siê do rzeczowej wspó³pracy ³otewskich organizacji z ruchem polonijnym w Leningradzie  jeszcze przed powstaniem naszego Stowarzyszenia. Póniej by³y inne spotkania, w tym goci z Wilna, a z Poznania  delegacji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
(poetka i dzia³aczka spo³eczna Ewa Najwer, ks. poeta Wac³aw Oszajca).
Pracownicy Dzia³u Kultury Konsulatu Generalnego RP w SanktPetersburgu oraz galeria malarska Forum, któr¹ prowadzi malarz Miko³aj Tiop³y, zorganizowali w listopadzie 2008 spotkanie literackie z
polsk¹ poetk¹ i dziennikark¹ Barbar¹ Gruszk¹-Zych, autork¹ kilkunastu tomików poezji i esejów (w tym eseju o w. Bracie Albercie oraz
ksi¹¿ki wspomnieñ o Czes³awie Mi³oszu). Spotkanie odbywa³o siê w
piêknie wyremontowanym pomieszczeniu galerii przy Bibliotece Dzielnicowej im. Lwa To³stoja na Wyspie Wasilewskiej.
Spotkanie tradycyjnie zaczê³o siê od obejrzenia wystawy w galerii
(tym razem petersburska malarka Dana Zajkowska przedstawia³a swoje ilustracje do opowieci Miko³aja Gogola). Autorka czyta³a swoje wiersze, prze³o¿one na jêzyk rosyjski przez poetkê E³³ê Foniakow¹, z wielk¹
werw¹ utwory odczyta³ poeta Ilja Foniakow. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor Instytutu Polskiego, Cesary Karpiñski z ma³¿onk¹.
Poetka mia³a spotkanie z uczestnikami warsztatów m³odych t³umaczy poezji polskiej, które odbywa³y siê w Domu Polskim. Ich celem
by³o lepsze przygotowanie do kolejnego konkursu m³odych t³umaczy
Sensum de sensu-2009, który odbywa siê corocznie. Tematem polskiej nominacji konkursu w tym roku wybrano w³anie kilka wierszy
Barbary Gruszki-Zych. Ich autorka mia³a mo¿liwoæ licznych spotkañ
z petersburskimi Polakami podczas uroczystych obchodów, powiêconych 20-leciu naszego stowarzyszenia.
Anatol Niechaj
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GALERIA, PASJE
OD SPOTKANIA DO SPOTKANIA,
OD WERNISA¯U DO WERNISA¯U
ZAPINIK UCZESTNIKA I OBSERWATORA
Romuald Mieczkowski
Pod wiat³o
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To tytu³ wystawy Rajmunda Ga³eckiego,
jaka mia³a miejsce w Galerii Mazowieckiej w
Warszawie, któr¹ rozpocz¹³em tegoroczny
sezon wystawienniczy (3-28 lutego) w ramach dzia³alnoci Mazowieckiego Centrum
Kultury i Sztuki.
Urodzony w 1972 roku artysta nale¿y do
twórców m³odego pokolenia, ale ju¿ o ukszta³towanym wyrazie malarskim. Jest absolwentem Wydzia³u Artystycznego Uniwersytetu
Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie i pracuje Rajmund G³awecki po monw Orodku Kultury na Woli w Warszawie. ta¿u swej wystawy
Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek.
Wystawa ta, przedstawiaj¹ca g³ównie krajobraz, przede wszystkim  widoki, widziane pod wiat³o, wydobywa³a pok³ady miêkkich i radosnych odcieni. Czuje siê, i¿ artysta panuje nad warsztatem, oscyluje w tej samej stylistyce, co nada³o ekspozycji wizjê zdyscyplinowanej ca³oci, fragmentami 
jakby sk³adaj¹cej siê trzech podstawowych cyklów: pejza¿u, fragmentów
miejskich we W³oszech (Asy¿) i aktów.
Ga³ecki uczestniczy³ w szeregu plenerów i wystaw zbiorowych w Polsce, mia³ wystawy indywidualne w Warszawie, Rawie Mazowieckiej (to
jego rodzinne miasto) i Bia³ej Rawskiej. Mylê, ¿e warto mu skoncentrowaæ sw¹ uwagê na pracy indywidualnej, by po zdobytych dowiadczeniach proponowaæ kolejne rozwi¹zania.
¯ycie równoleg³e w Ostro³êce
Wystawa z kolei pod takim tytu³em ³otewskiego malarza Janisa Zingitisa, pokazana w grudniu w Warszawie (Znad Wilii, 36/2008), znalaz³a swój ci¹g dalszy
w Galerii Ostro³êka (12-28 lutego). Nie by³a to moja pierwsza stycznoæ z t¹
galeri¹  w czerwcu 2004 roku odby³a siê tutaj wystawa zbiorowa malarstwa z
Litwy, przy wspó³pracy i z kolekcji PGA Znad Wilii.
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Obrazy w Galerii Ostro³êka, obok  Zenon Kowalczyk, jej kierownik

Potrzeba by³o kilku lat, aby tê wspó³pracê odnowiæ, ale ju¿ z innymi
ludmi i w innych relacjach  pomiêdzy Mazowieckim Centrum Kultury i
Sztuki w Warszawie, które reprezentowa³em, a zespo³em Galerii Ostro³êka,
prowadzonym obecnie przez Zenona Kowalczyka, wytrawnego fotografika
i artysty plastyka.
Praca organizacyjna zosta³a przeprowadzona szybko i sprawnie. Na wernisa¿ wystawy przysz³y t³umy ludzi, d³ugo trwa³y rozmowy o £otwie, ale te¿ i o
innych krajach ba³tyckich. Szkoda, i¿ nikt nie móg³ przybyæ z Ambasady £otwy
w Warszawie, odczytano jedynie list od ambasadora, dra Albertsa Sarkanisa.
Ów niedosyt rozmowy zosta³ pomniejszony spotkaniem, jakie mia³em przyjemnoæ odbyæ przy finale prezentacji. £otwa by³a odskoczni¹ do rozmowy o wschodnich s¹siadach Polski, w wiêkszym stopniu mowa by³a tym razem o Wilnie.
Kalejdoskop Wileñski w Bia³ymstoku
Od lat utrzymujê kontakt z t¹ Galeri¹. Ilekroæ w niej jestem, zachwycaj¹
mnie prace Ludomira Slendziñskiego, o¿ywa pamiêæ o jego córce Julicie,
któr¹ mia³em okazjê poznaæ. Rok temu rozmawialimy z Mariuszem Kostro,
dyrektorem tej placówki, o wystawie z Wilna. Potem wys³a³em fotografie
prac, za pracownicy galerii dokonali wyboru obrazów na wystawê (5-29
marca). Ukaza³ siê katalog, z moim wstêpem, a tak¿e ze szkicem Marty Pietruszko, która tê wystawê realizowa³a. Znalaz³y siê w nim jej s³owa:
Prezentowane obrazy powsta³y w jedynym w swoim rodzaju, unikalnym rodowisku  w miecie, w którym urodzi³ siê i prze¿y³ najbardziej
twórczy etap swojej drogi artystycznej Ludomir Slendziñski. Choæ autorami prezentowanych prac s¹ artyci ró¿nego pokolenia: polskiego, litewskiego, bia³oruskiego, rosyjskiego, wiêkszoæ z nich studiowa³a w wileñskiej ASP i przesi¹k³a duchem tego miasta  dawnej stolicy Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego  zarazem rodz¹cego i przyci¹gaj¹cego talenty.
Na otwarcie wystawy przyby³a rekordowa liczba mi³oników sztuki z
Bia³egostoku i okolic. Mo¿e dlatego, ¿e znalaz³a ona nag³onienie w mediach  w radiu, telewizji, prasie. Znaczn¹ rolê odegra³ w tym Zbigniew
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Sulewski, dzia³aj¹cy w tym zakresie. Marek Starczewski, b.
redaktor naczelny czasopisma
Krajobrazy w Suwa³kach i
dyrektor Polsko-Litewskiej
Izby Gospodarczej, przyby³, na
przyk³ad, z Suwa³k; poetki Józefa Drozdowska i Janina
Osewska  z Augustowa. Przy
okazji wernisa¿u odby³a siê Wystawa wileñska przed o twarciem wernisa¿u
promocja wyboru wierszy
wspó³czesnych Przenieæ Wilno do serca. Portret Miasta z ich udzia³em,
jak te¿ poetów z Bia³egostoku  Krystyny Koneckiej i Wies³awa Szymañskiego. Przyby³ te¿ ks. prof. Tadeusz Krahel, twórca antologii ostrobramskiej, która mia³a wiele wydañ.
Z Kaziukami-Winiukami na Warmii
To te¿ dawna przyjañ sprawia, ¿e bywam na festynie Kaziuki-Wilniuki,
jakie od lat organizuje Lidzbarski Dom Kultury przy wspó³pracy w Kurierem
Wileñskim. W tym roku by³o to przedsiêwziêcie jubileuszowe, z obchodami
25-lecia. Bez przesady mo¿na powiedzieæ, i¿ Lidzbark sta³ siê polsk¹ stolic¹
Kaziukowego kiermaszu rodem z Wilna. Takich imprez wileñskich w Polsce na
pocz¹tku marca odbywa siê wiele  kto ¿yw poród artystów i twórców ludowych wyrusza w ró¿ne jej strony  do Bia³egostoku po Warszawê, od Gdañska i Poznañ. Podstawowe si³y artystyczne udaj¹ siê jednak¿e do Lidzbarka.
Tak by³o i w tym roku. Z Wilna przyby³y na Warmiê dwa autobusy  z
m³odzie¿owym zespo³em pieni i tañca Zgoda oraz innymi kapelami. Koncerty,
swoiste maratony z udzia³em te¿ miejscowych artystów, prowadzili Ciotka
Frankowa  Anna Adamowicz i Wincuk  Dominik Kuziniewicz. Uczyni³ on nie
lada wyczynu  to by³o jego pierwsze wyjcie na scenê, na wózku inwalidzkim,
po amputacji nogi pod koniec grudnia zesz³ego roku. Bardzo wzruszy³a mnie ta
jego postawa  na pocz¹tku lat 80-tych, kiedy prowadzi³em program polski w
Radiu Litewskim, wymyli³em tê postaæ, daj¹c na pocz¹tek do poczytania
Kuziniewiczowi gawêdy Stanis³awa Bielikowicza, a potem opracowuj¹c jego
pierwsze felietony. Nie przypuszcza³em, i¿ radiowy Wincuk przeniesie siê na
scenê i bêdzie towarzyszyæ Dominikowi przez d³ugie lata, stanie siê jego sposobem na ¿ycie.
Moja dzia³alnoæ odbiega od twórczoci ludowej i rêkodzie³a. Dlaczego
wiêc bywam na takich koncertach-kiermaszach? Bo zawsze lubi³em sztukê
ludow¹  jako fundament do naszej to¿samoci. Ponadto na tych terenach
mam wielu czytelników i przyjació³, jest wiêc okazja przy stoisku z czasopi27
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smem i ksi¹¿kami do zaprezentowania równie¿ tego rodzaju dzia³alnoci.
Dlatego w ostatniej chwili skorzysta³em z propozycji Jolanty Adamczyk,
dyrektora LDK, podstawowego organizatora i do³¹czy³em 6 marca do wilnian w Kêtrzynie, by towarzyszyæ im przez trzy dni w Olsztynie, Ornecie,
Bartoszycach i Lidzbarku Warmiñskim, gdzie mia³em mo¿liwoæ zabrania g³osu na Zamku Biskupów Warmiñskich i podczas gali, na której dosiêg³o mnie
jedno z wyró¿nieñ, którymi  jak to bywa na jubileuszach  sypniêto obficie.
Mnie przypad³ tytu³ Przyjaciela Kaziuków-Wilniuków.
Natomiast nie mog³em uczestniczyæ z tego powodu w promocji antologii
wileñskiej podczas Kaziuków w Orodku Kultury na Bielanach w Warszawie, w którym Henryk Ma¿ul zaprezentowa³ te¿ swoj¹ twórczoæ literack¹.
Moje Wilno
A to tytu³ wystawy fotograficznej, jak¹ otwarto dziêki staraniom Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotek Publicznych w Rzeszowie. Zdjêciami mojego
autorstwa i poezj¹ zainteresowa³a siê Barbara Balicka, która patronowa³a
inicjatywie i doprowadzi³a j¹ do
fina³u. Wystawa sta³a siê pretekstem do wieczoru poezji wileñskiej, w jakim wyst¹pi³em, przedstawiaj¹c jednoczenie przerocza z widokami miasta nad Wili¹.
Na spotkanie przyby³a autorka
wiersza w antologii wileñskiej Czêæ zdjêæ znalaz³a siê na sztalugach
Krystyna Lenkowska, obecne by³y inne poetki  Janina Ataman z Rzeszowa, ze Stalowej Woli przyby³a Ma³gorzata ¯urecka, a Dorota Jaworska  a¿
z Kijowa.
Zaskoczy³ bogaty program dzia³ania tych bibliotek pod k¹tem promocji
literatury  spotkania przy wspó³pracy i pod patronatem Instytutu Ksi¹¿ki
odbywaj¹ siê tutaj czêsto, tu¿ po mnie mia³a wyst¹piæ znakomita poetka Ewa
Lipska, ale nie dojecha³a z powodu nag³ej choroby.
***
Bardziej jako obserwator mia³em mo¿liwoæ przyjrzenia siê wielu innym
przedsiêwziêciom  wystawom, konferencjom i spotkaniom, organizowanym
w Polsce, równie¿ pod k¹tem zainteresowañ, dotycz¹cych Litwy i jej mniejszoci polskiej. Lepiej by by³o, gdyby z niektórych zrezygnowano  ze wzglêdu
na nisk¹ kompetencjê organizatorów, zabieraj¹cych g³os. A ponadto le siê
dzieje, kiedy o nas mówi bez nas.
Romuald Mieczkowski
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SYLWETKI ARTYSTÓW ZIEMI WILEÑSKIEJ
LEW DOBRZYÑSKI
Helena G³ogowska
Pamiêæ o m³odym artycie, zmar³ym tragicznie 26 listopada 1937 w £oszy, przechowywana jest skrzêtnie przez rodzinê, osiad³¹
po wojnie w Polsce oraz przez dzisiejsz¹ ludnoæ tej bia³oruskiej okolicy. Mimo up³ywu
czasu (ca³e pokolenie zd¹¿y³o wyrosn¹æ, zestarzeæ siê i czêciowo odejæ z tego wiata),
niespodziewana i zagadkowa mieræ malarza
za ka¿dym wspomnieniem wzbudza emocje.
Miejscowi nie daj¹ wiary w stwierdzone
oficjalnie samobójstwo Dobrzyñskiego. UwaLew Dobrzyñski, Auto¿aj¹, ¿e haniebnego czynu dokona³ Pan Raportret, ok. 1934-1935
salski, który sam zakoñczy³ ¿ycie samobójstwem, nied³ugo po mierci Lwa. Mieszka³ z Mari¹ Dobrzyñsk¹ i pomaga³ jej w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Jak mówi¹ miejscowi, prowadzi³ hulaszczy tryb ¿ycia i przegrywa³ maj¹tek Dobrzyñskich,
graj¹c w karty w Wilnie. Lew nie tolerowa³ go  nie móg³ znieæ, jak
trwoni maj¹tek, a matka temu bezwiednie siê poddaje. Ponoæ do zabójstwa dosz³o po awanturze, kiedy Lew jako bardzo dobrze zapowiadaj¹cy siê artysta, przyjecha³ z Wilna do £oszy po pieni¹dze na bilet do
Pary¿a, gdzie otrzyma³ stypendium pañstwowe.
£osza i Dobrzyñscy  rodowód artysty
Na pocz¹tku lat 90-tych pamiêæ o Dobrzyñskim przywróci³ bia³oruski uczony  prof. Adam Maldzis, rodem z pobliskich z £osz¹ Roso³ów. Przyczyni³ siê do upamiêtnienia miejsca jego pochówku ko³o kaplicy w £oszy. W 2004 siostrzeniec artysty, Jacek Bitel, z Gdañska,
sfinansowa³ kamienny pomnik, odwiedzaj¹c £oszê z córk¹ Ann¹.
A w samej £oszy, na miejscu dworu, pozosta³ jedynie potê¿ny klon
oraz lady po lodowni i m³ynie na rzece. Dobrzyñskich tam nie ma od
kwietnia 1940, kiedy to wywieziono ich do Kazachstanu  Mariê, wdowê po Wiktorze, Olgê, jego siostrê, która tam i zmar³a.
Nadzieja, siostra Lwa, by³a w tym czasie w Wilnie, utrzymywa³a siê
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z kolporta¿u gazet. Uniwersytet Stefana Batorego, na którym studiowa³a od 1936 medycynê, zosta³ zamkniêty. Studentom zaproponowano studia w Kownie, na Litewskim Uniwersytecie Witolda Wielkiego.
Ukoñczy³a je w marcu 1943 i podjê³a pracê jako lekarz w Krewie. Po
drodze odwiedzi³a £oszê, gdzie by³a serdecznie witana przez ludnoæ i
proszona o powrót do dworu. Nadzieja nie lubi³a jednak £oszy. Wi¹za³y
siê z ni¹ nienajlepsze wspomnienia  powrót z bie¿eñstwa w 1922
roku, mieræ Lwa, wywózka jej najbli¿szych. Dwór pewnego dnia
sp³on¹³. Sprawc¹ podpalenia by³ miejscowy pijak, którego nazwiska
nikt nie chce zdradzaæ. Nadzieja wspomina³a go jako pod³ego cz³owieka, który chla³ wódkê i nic poza tym nie robi³, pracowaæ nie chcia³.
Tajemniczoci ³oszañskiemu dworowi dodawa³ goszcz¹cy tam
od czasu do czasu z³y duch, b¹d nieczysta si³a. Nawet podejrzewano go o spowodowanie mierci Lwa. Nadzieja, wybitny lekarz endokrynolog i pediatra, doktor nauk medycznych, po wojnie mieszkaj¹ca w Gdañsku, przed mierci¹ wspomina³a, ¿e osobicie go widzia³a w
postaci ludzkiej. Przychodzi³ do niej, zreszt¹ jak i do wszystkich  Olgi
i matki, straszy³, ci¹ga³ ko³drê. Sprowadzono nawet ksiê¿y  katolickiego i prawos³awnego, by modlitw¹ go wypêdzili. Ponoæ wyprowadzi³ siê z domu, ale chodzi³ po parku i by³ sprawc¹ nieszczêæ.
Maj¹tek w £oszy (w dawnym woj. wileñskim, a po II wojnie wiatowej przedzielony granic¹ miêdzy Litw¹ i Bia³oru) posiada³ 502 hektarów, w tym 300  nieu¿ytków (piaski, rojsty, kurhany), m³yn, gorzelniê i karczmê. Formalnie nale¿a³ do Olgi, córki Antoniego Dobrzyñskiego.
Dobrzyñscy pochodzili z Wo³ynia. Byli redniozamo¿n¹ szlacht¹,
która uzyska³a herb Jelita za udzia³ w wojnie z Tatarami. Pamiêæ w
rodzinie siêga Franciszka, który mia³ dwóch synów  Franciszka i Antoniego, z wykszta³cenia prawnika. O¿eni³ siê on z Mari¹ Paw³owsk¹.
Sam by³ katolikiem, natomiast ¿ona  wyznania prawos³awnego. lub
brali w kociele i w cerkwi. Maria Dobrzyñska naby³a po powstaniu

Lew Dobrzyñski, obrazy, olej: Barwy natury, Wichura i Zima
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styczniowym z licytacji maj¹tek £osza oraz folwarki Per³owa Góra i
Bohdanówka w okolicy Krewa. By³a Rosjank¹, pisa³a wiersze. Leczy³a
zio³ami, przyjmowa³a porody. Wspominali o tym starzy £oszañczycy.
Antoni Dobrzyñski by³ wysokim czinownikiem carskim  senatorem i tajnym sowietnikiem (radc¹). Uwa¿a³ siê za Polaka. Anton Francewicz zmar³ na Syberii, ale przys³ano go w trumnie do £oszy. Zosta³
pochowany pod kaplic¹, w której obecnie odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa i
któr¹ odnowiono na pocz¹tku lat 90-tych. Ale ladu po grobie Antoniego ju¿ nie by³o. Ludwika Kardzis (ur. w 1965), która wakacje spêdza³a
u rodziny w £oszy, pamiêta ten spenetrowany i rozgrabiony nagrobek
oraz metalow¹ tabliczkê. Zreszt¹ miejscowi wspominaj¹ go do dzi.
Maria i Antoni Dobrzyñscy mieli troje dzieci: Aleksandra (1875-1928),
Wiktora i Olgê. Aleksander otrzyma³ od rodziców Bohdanówkê, Wiktor
 Per³ow¹ Górê, a Oldze przypad³a £osza. Wedle wspomnieñ Anieli,
s³u¿¹cej w ³oszañskim dworze, podobno ci¹¿y³a kl¹twa z pradawnych
wieków i mia³a siê dokonywaæ zemsta z³ego ducha nad ka¿dym synem
pierworodnym, w³adaj¹cym t¹ ziemi¹. Mówi³a Nadziei: Tobie dziecko
nic tu nie grozi, ale pan Aleksander i twój brat Lowa niech siê strzeg¹.
W £oszy Wiktor Dobrzyñski pozna³ te¿ swoj¹ przysz³¹ ¿onê  Mariê Juraszow¹ z rodu Lwa To³stoja. By³a córk¹ kole¿anki Marii Dobrzyñskiej. Po ukoñczonym konserwatorium w Petersburgu piewa³a
tam w operze i na wakacje zosta³a zaproszona do £oszy. M³ody Wiktor
bez pamiêci siê w niej zakocha³. Akurat ukoñczy³ prawo. Wczeniej
skoñczy³ sztuki piêkne w Petersburgu, gdzie m³oda para po lubie i
zamieszka³a. Tam 24 grudnia 1907 roku urodzi³ siê Lew Dobrzyñski.
Do 1915 mieszka³ z rodzicami w £oszy. W domu pobiera³ pierwsze
nauki. Ale I wojna wiatowa zmusi³a ich do udania siê w g³¹b Rosji w
ramach powszechnego wówczas bie¿eñstwa  ucieczki przed nadchodz¹cymi Niemcami. Dobrzyñscy udali siê w rodzinne strony Marii
Juraszowej  do maj¹tku Rajok Chersoñskiej Guberni. Tam 6 listopada
1919 roku urodzi³a siê Nadzieja. Do £oszy powrócili w 1922.
Lowa ma talent
Te s³owa w dzieciñstwie o swym bracie s³ysza³a od ojca trzyletnia
Nadzieja w Teodozji. We wspomnieniach zapisa³a: Tato, co to talent?
 To du¿a zdolnoæ, któr¹ do malarstwa ma twój brat. A Lowa kartka za kartk¹ maluje. Spójrz, ma cherie  zwraca siê tata do mamusi,
 jaka wspania³a kompozycja.
W 1917 Lew wst¹pi³ do gimnazjum w Perejas³awiu, gdzie uczy³ siê
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do klasy drugiej. Z armi¹ Denikina rodzina Dobrzyñskich uda³a siê na
Kaukaz, sk¹d wyjecha³a do Teodozji na Krymie. By³o to po rewolucji
padziernikowej, bolszewicy panoszyli siê wszêdzie. Czerwony kolor
spotyka siê wszêdzie. Na domach wisz¹ na kijach jakie czerwono-brudne
szmaty. Na rêkawach wielu ludzi s¹ brudno-czerwone opaski, a na szyi
takiego samego koloru chustki lub szaliki  zapisa³a Nadzieja.
W atmosferze strachu przed bolszewikami zapamiêta³a, jak jej o 12
lat starszy brat, którego bardzo kocha³a, bo by³ dla niej dobry, nie pozwala³ dotykaæ swoich akwarel: O ju¿ rzuci³ ksi¹¿ki na pó³eczkê i wyci¹gn¹³ papier, roz³o¿y³ na taborecie, obok którego kucn¹³ i zacz¹³ piesznie malowaæ. Zawsze tak
pieszy³ siê z tym malowaniem, jak gdyby ono mia³o
za chwilê uciec.
W 1922 Dobrzyñscy postanowili wyjechaæ do Polski. Na stacji w Szepietówce aresztowano Wiktora Dobrzyñskiego i po dwóch tygodniach lad po nim zagin¹³.
Dworek wród drzew, 1935
Maria z dzieæmi przyjecha³a
do stacji Hudohaje (Gudogaje), sk¹d podwod¹ odwieziono ich go £oszy.
Nadziei utrwali³ siê w pamiêci obraz ówczesnego maj¹tku:
Wje¿d¿amy w d³ug¹ alejê. Te drzewa to srebrne klony, sadzi³a ich
p. wiekra pani  mówi ch³op. Wcale nie widaæ, ¿e s¹ to srebrne
klony. Stercz¹ tylko puste ga³êzie, którymi potrz¹sa wiatr. Jedziemy i
jedziemy, aleja zdaje siê nie mieæ koñca. Wreszcie wje¿d¿amy na most.
Most jest po³amany i ch³op jedzie bardzo ostro¿nie. A ot, i m³yn. Stoi,
bo stawid³a spuszczone i staw spucili. (...) Za m³ynem wje¿d¿amy w
drug¹ ciemn¹ alejê z wysokich i grubych lip, które stoj¹ blisko siebie,
jedno za drugim, jak ludzie w kolejce po chleb w Teodozji. Nagle zza
drzew wy³ania siê ogromne, ciemne domiszcze, pokryte sczernia³ym
gontem. (..) Wielkie okna z wyt³uczonymi szybami i macha skrzypi¹cymi i na wpó³ urwanymi okiennicami. (...) Pokoje s¹ puste. W jednym
le¿y s³oma i walaj¹ siê na pod³odze jakie papiery i mieci, zupe³nie jak
w bolszewickim baraku. (...) O, tu na prawo widzê pokój, w którym w
oknach s¹ szyby  proszê, mo¿e pan z³o¿y³by tu nasze rzeczy  prosi
ch³opa mama. W tym pokoju te¿ nie ma ¿adnych mebli, tylko ogromne
tremo (lustro), a¿ pod sufit. Nie dali rady tego wynieæ  mówi pan
Antonowicz. Sufity s¹ wysokie-wysokie i takie ³adne, woko³o ozdobio32
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ne toczonym szlakiem, jak z koronki. To mi siê podoba.  Proszê pana
 zwracam siê do pana Antonowicza  czemu ten ogromny dwudziestopokojowy dom nazywa siê nowy? On wcale na to nie wygl¹da, jest
odrapany, brudny, okna bez szyb. Nowy  t³umaczy mi ch³op,  bo
nied³ugo przed wojn¹ z Niemcami zosta³ zbudowany na rozkaz starej
Dobrzyñskiej, waszej babci. Jeszcze na górze nie zd¹¿yli dziesiêciu pokoi jak nale¿y wykoñczyæ. O, to jest bardzo akuratnie zbudowany dom.
Pod³ogi wasza babcia kaza³a k³aæ podwójnie, a miêdzy nimi sypali
suchi piasek, ¿eb wilgoci nie dopuciæ. Wszystko by³o z suchiego drewna. A drzewo na budowa a¿ gdzieci z gór mówio co stara pani Dobrzyñska sprowadza³a  rozgada³ siê ch³op.
Wkrótce potem wyprowadzili siê do Per³owej Góry, £oszê zostawiaj¹c Oldze Dobrzyñskiej.
W Wilnie
Lew Dobrzyñski w 1923 roku wst¹pi³ do klasy trzeciej gimnazjum
im. Joachima Lelewela, gdzie w 1926 zda³ maturê. Ju¿ jako uczeñ zdradza³ niepospolite zdolnoci rysunkowe i malarskie. Jego rysunki i æwiczenia, odrabiane na lekcjach, wykazywa³y g³êbokie poczucie barwy i
formy, wyró¿niaj¹c siê z poziomu przeciêtnych prac uczniowskich, w
stopniu, który jak to wówczas ju¿ mo¿na by³o przewidywaæ, predysponuje go na zawodowego plastyka  napisa³ Jerzy Hoppen w katalogu
wystawy pomiertnej Lwa Dobrzyñskiego.
W 1929 wst¹pi³ na Wydzia³ Sztuk Piêknych USB. Wtedy jego matka mieszka³a w Per³owej Górze  taki adres znajduje siê w studenckich
dokumentach Lwa, przechowywanych w Centralnym Archiwum Pañstwowym w Wilnie. Taki adres podawa³ w roku akademickim 1930/
1931, bêd¹c na II roku studiów. Sam za mieszka³ pocz¹tkowo przy
ul. Kalwaryjskiej 9 m. 9, póniej przy Antokolskiej 28 m. 5. Studia
ukoñczy³ w 1936, wykonuj¹c panneau dekoracyjne do pawilonu Ministerstwa Przemys³u i Handlu  jako pracê dyplomow¹. Jego nauczycielami byli profesorowie: Benedykt Kubicki, Ferdynand Ruszczyc,
Boles³aw Ba³zukiewicz, Juliusz K³os, Ludomir Slendziñski, Marian
Morelowski, Ludwik Soko³owski.
Tutaj talent Jego pocz¹³ rozwijaæ siê w ca³ej pe³ni, stawiaj¹c Go na
pierwszym miejscu wród studentów. Z natury swej skromny, usposobienia kontemplacyjnego, pracowa³ rzetelnie i jakby w zamyleniu. Widaæ
by³o, ¿e nie odrabia³ swych æwiczeñ zdawkowo, z nakazu koniecznego
programu, ale ¿e wszystko, co wykonywa³, by³o dla niego jednoczenie
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prze¿yciem, w którym zdobywa coraz to inny
i dalszy stopieñ swego rozwoju. Doskona³y
rysownik, tworzy³ prace, które dot¹d zdobi¹ mury uczelni, jako okazowe. S¹ one na
tak wysokim poziomie, ¿e s³u¿¹ wzorem, jak
powinno byæ wykonane studium akademickie, gdzie wiedza, technika i talent zespoli³y siê w jedn¹ ca³oæ. Tego rodzaju prace
zwykle siê pozostawiaj¹ w akademiach i pod
tym wzglêdem najobiektywniejszy s¹d musi
przyznaæ im wartoæ, dorównuj¹c¹ w najlepszych akademiach europejskich. Jest w
tych studiach jaka si³a, tê¿yzna, wyra¿ona
w mia³ych, zdecydowanych poci¹gniêciach Nadzieja Dobrzyñska
sangwiny, któr¹ u¿ywa³ jako techniki, jak i w budowie cia³a ludzkiego,
które konstruowa³ w sposób przekonuj¹cy i pewny. (...) Mieszkaj¹c w
rodzinnym maj¹tku £osza, mia³ tam otoczenie tak wyj¹tkowe, tak piêkne, jako krajobraz, ¿e wp³yw ten musia³ niew¹tpliwie siê odbiæ na ca³ej
jego duchowej stronie jako artysty. Stary dwór, otoczony odwiecznymi
drzewami, ton¹cy w ich oprawie, jak w bukiecie; strumyk, m³yn wodny
i pobliska wie s¹ to motywy, które wci¹¿ przebija³y siê w jego twórczoci pejza¿owej. W pejza¿u, maj¹c mo¿noæ wypowiedzenia siê swobodniej, ni¿ w studium aktu, lubowa³ siê w przymglonych oddaleniach, w kêpach rosochatych drzew, w zawilgoconej ziemi i ³¹kach,
przeciêtych strumieniem. Dziwnie trafnie charakteryzowa³ pejza¿ wileñski, nieco smutny, szary w wiosennych roztopach i jasny w oszronionej zimowym woalem siatce drzew i krzewów. To, co malowa³, by³o
robione jakby z przypadku i jaka nuta niedopowiedzenia, pozosta³a
w tych pracach, skoñczonych jednak technicznie. (Jerzy Hoppen, .p.
Lew Dobrzyñski, [w:] Lew Dobrzyñski. Katalog wystawy pomiertnej. Rysunek.
Malarstwo. Grafika, Wilno 1938, s. 3-5).

Ferdynand Ruszczyc zwróci³ uwagê na prace swoich studentów 
Lwa Dobrzyñskiego i Komy Czury³y: Studia pejza¿owe Dobrzyñskiego i Czury³y mocne w kolorze. Po korekcie mówiê uczniom, ¿e pejza¿ w
sztuce wraca, ¿e wiêkszoæ ludzi nie zdaje sobie sprawy, ¿e ¿yj¹ nieustannie w pejza¿u. (Ferdynand Ruszczyc, Dziennik, Warszawa 1996, s. 609).
Nadzieja serdecznie wspomina³a Lwa, z którym mimo du¿ej ró¿nicy wieku, ³¹czy³a j¹ silna emocjonalna wiê braterskiej mi³oci:
Brat  to by³a bardzo ciekawa indywidualnoæ  wspomina³a. 
Pisalimy do siebie listy. Kaza³ je pisaæ do siebie po rosyjsku. Ja tego
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jêzyka dobrze nie zna³am, wiêc on te listy poprawia³ i przysy³a³ je z
powrotem. W ten sposób uczy³ mnie rosyjskiego. By³ k³opot te¿  on nie
mia³ obywatelstwa polskiego. Brat, który nic siê nie ba³, przed mierci¹
mówi³ mamie, ¿e kto zagl¹da do okien. Pyta³, czy mo¿e siê przenieæ
do mamy sypialni. Niestety, ale to zagl¹danie do okien powtórzy³o siê.
Aniela mówi³a wówczas: Uwa¿ajcie dzieci, bo z³y czas naszed³ na
tego ducha. Wiadomoæ o mierci Lowy by³a dla mnie jak grom z
jasnego nieba. Przyjecha³am natychmiast do £oszy. Strasznie to prze¿y³am. Przecie¿ wszyscy szykowali siê do tego wyjazdu zagranicznego brata
na stypendium. Mój brat by³ bardzo tajemnicz¹ osob¹. By³ skromny.
Mia³ dziewczynê Alicjê  medyczkê. Przyjecha³a na pogrzeb. I ona chcia³a z nim jechaæ. On nic nie mówi³. W ogóle dom by³ taki tajemniczy,
nikt nic nie mówi³, nikt nikomu nie zwierza³ siê. Smutno by³o.
Spucizna  lady obrazów
Po mierci Lwa powo³ano komitet uczczenia jego pamiêci pod protektoratem dziekana Wydzia³u Sztuk Piêknych USB, Ludomira Slendziñskiego, który zorganizowa³ wystawê pomiertn¹ malarstwa, rysunków i grafiki w Kasynie Garnizonowym przy ul. Mickiewicza 13 w
Wilnie. Przedstawiono na niej 149 prac artysty, chocia¿ w swym dorobku mia³ wówczas ponad 300. Wydano katalog. Ukaza³y siê recenzje
w prasie wileñskiej. Podkrelano w nich nieprzeciêtny talent artysty.
Prof. Marian Morelowski pisa³ o nim, jako o jednym z najwybitniejszych artystów, jakich w ogóle wykszta³ci³a ta uczelnia w ostatnich blisko dwudziestu latach (Otwarcie wystawy pomiertnej L. Dobrzyñskiego). Uwa¿a³, ¿e jego talent, jakim siê wyró¿nia³, pozwala³ wró¿yæ rodzinnemu miastu (Wilnu  przyp. H.G.) niema³o s³awy z jego dalszej
dzia³alnoci artystycznej. (...) Krajobraz najbli¿szej ojcowizny, wyj¹tkowo uroczej, by³ mu pierwszym natchnieniem, które nie przesta³o oddzia³ywaæ na jego kompozycje do ostatnich chwil. (...) Zab³ysn¹³ ju¿
wczeniej przez swe rysunki, grafiki i obrazy olejne, przez swe kompozycje figuralne i krajobrazy. Ukocha³ i zrozumia³ g³êboko kierunek szko³y, d¹¿¹cej do odrodzenia kultu dla monumentalnoci w sztuce, kultu
dla wieczystych wskazañ antyku, renesansu i neoklasycyzmu w najlepszym i w nowoczesnym pojêciu tego okrelenia. Wystawa, a zw³aszcza
wielka praca dyplomowa, wskazuj¹ jak bardzo uzdolnionym by³ do
kompozycji figuralnej i jak bardzo umia³ j¹ samoistnie przemyleæ. Obraz,
o którym mówiê, stanowi¹cy g³ówn¹ ozdobê wystawy, jest tak cennym i
stoi na tak wysokim poziomie, ¿e móg³by s³u¿yæ jako wielkie panneau
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ku ozdobie ka¿dego znakomitego gmachu reprezentacyjnego, w ka¿dym
wiêkszym miecie Europy a nawet wyró¿niæ siê w porównaniu do innych, jakie tam, za granic¹, ogl¹damy. Ten sam duch o¿ywi³ umi³owan¹ dziedzinê .p. Dobrzyñskiego  pejza¿e jego, w których podbija
nas umiejêtnoæ przedstawienia uroczystej powagi natury i zmys³ dla
architektury, bry³ i mas w przyrodzie, a zw³aszcza dla tektoniki, wznios³ych i roz³o¿ystych drzew i ich ugrupowañ.
Konrad Czarnocki za pisa³, ¿e mieræ Lwa Dobrzyñskiego jest prawdziw¹ strat¹ dla polskiego cechu malarzy, to by³ du¿y i dobrze zapowiadaj¹cy siê talent. Prace, które nam jego pomiertna wystawa pokazuje,
uwa¿aæ trzeba za ca³oæ zamkniêt¹ w ramach pewnego okresu ¿ycia,
chocia¿ ¿ycia tego by³ tylko strzêp, chwila lat m³odych, tak szybko mijaj¹cych. Z tych dobrze powi¹zanych akademickich aktów, z pracowitych doszukiwañ barwy krajobrazów, a zw³aszcza z portretowych studiów g³ów, idzie dech przysz³ego mocnego artysty. Niektóre z tych g³ów,
zw³aszcza niektóre z jednobarwnych, ¿yj¹ zaklête w p³aszczyznê papieru
w³asnym, dojrza³ym ¿yciem. To samo mo¿na powiedzieæ o jednym z
autoportretów, tym z doskonale zaznaczon¹ rêk¹ (Strzêp ¿ycia, S³owo, 9 listopada 1938).
Zachowa³o siê niewiele prac Dobrzyñskiego. Rodzina posiada 12
obrazów olejnych (m. in. Autoportret, Dwór w £oszy), trochê szkiców,
przedstawiaj¹cych wie, zwierzêta, twarze. W Muzeum Sztuki w Wilnie znajduj¹ siê dwa obrazy olejne K¹pi¹ce siê i Wie na Wileñszczynie
oraz nieliczne grafiki. W Bibliotece UMK w Toruniu znajduje siê siedem
grafik, przedstawiaj¹cych Wilno i £oszê. To wszystko, co ocala³o z
wojennej po¿ogi. Prof. Adam Maldzis kilkakrotnie zwraca³ siê do Nadziei Dobrzyñskiej w sprawie spucizny po artycie. W czasie jego
wizyty w Gdañsku jesieni¹ 1998
mówi³a:
Prace by³y w Wilnie, ale nic
nie ma. Moja kole¿anka jedzi³a
tam, ale przywioz³a tylko kilka.
Razem jest 12 obrazów. W Wilnie
by³y te obrazy na Kalwaryjskiej
9, u pana Biszewskiego, który
umar³, a tam mieszkaj¹ ludzie zupe³nie nieznani. ¯al mi bardzo.
By³ tam mój portret na ca³e drzwi
 takiej wielkoci. Piêkny. Z warKoció³ Wizytek w Wilnie, 1934
koczami. Obrazy mog¹ byæ w
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okolicy. Te obrazy, które
uwa¿ali, ¿e nie s¹ nic warte,
mog³y zostaæ. Lew te¿ darowa³ swe obrazy. Dowiedzia³am siê, ¿e niektóre obrazy
Lowy trafi³y razem z obrazami innych malarzy i niejaki kolega Nowicki przywióz³
6 obrazów mojego brata i
zrobi³ jego pomiertn¹ maskê. Teraz Nowicki podobno
Koció³ w. Kazimierza w Wilnie, akwaforta 1934
chodzi po mietnikach i zbiera resztki, bo tak mu siê le powodzi. Mieszka³ w £odzi, a teraz nikt nie
wie, gdzie mieszka. Za ma³o siê tym zajmowa³am. Trochê za du¿o mnie
medycyna kosztowa³a.
Po mierci Nadziei do jej rodziny w Gdañsku zwróci³a siê Maria
Wasilonak, nauczycielka ze szko³y bia³oruskiej w Hudohajach. Prosi³a
o przynajmniej jedn¹ pracê Lwa Dobrzyñskiego do szko³y, w której
pracuje. Znajduje siê tam bowiem izba regionalna i pamiêæ o rodzinie
Dobrzyñskich jest pielêgnowana przez nauczycieli i uczniów. Na jej
probê odezwa³ siê Jacek Bitel, syn Nadziei Dobrzyñskiej, a jednoczenie siostrzeniec Lwa. We wrzeniu 2003 zawióz³ do szko³y w Hudohajach osiem reprodukcji prac.
27 maja  3 czerwca 2007 roku, z okazji 100-lecia urodzin i 70.
rocznicy mierci Dobrzyñskiego, w £oszy odby³ siê plener malarski,
w którym uczestniczyli artyci z Bia³orusi i Litwy: Ale Susza, Kastu
Kaczan z Miñska, Eduard, Alena i U³adzimir Maciuszonkowie z Wilejki,
Siar¿uk Jemieljanawicz z Nowogródka, Birutë Kutkaitë, Krystyna Ba³achowicz i Aleh Ab³a¿ej z Wilna. Za tydzieñ powsta³o ponad 70 prac,
które na zakoñczenie pokazano w ³oszañskiej bibliotece, razem z 11
reprodukcjami prac Lwa Dobrzyñskiego, przekazanymi przez Bitela 
tym razem przysz³emu muzeum w Ostrowcu. Na miejscu dworu w
£oszy miejscowe w³adze wraz z krajoznawcami z organizacji spo³ecznej Wilniar ods³oni³y pami¹tkowy g³az z tablic¹ w jêzyku bia³oruskim:
Òóò ñòàÿ¢ äâîð Äàáæûíñê³õ, âàêîë³öû ÿêîãà íàòõíÿë³ ñëûííàãà
ñûíà ðîäó  ìàñòàêà Ëüâà Äàáæûíñêàãà. Wywiêci³ go miejscowy ksi¹dz, który odprawi³ mszê w ³oszañskiej kaplicy.
O tajemnicach £oszy, nie tylko zwi¹zanych z Dobrzyñskimi, du¿o
na zakoñczenie pleneru opowiada³ prof. Adam Maldzis. Nastrój tajemniczoci podsyci³ przywiezion¹ Mefistofelówk¹  nalewk¹, wyko37
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nan¹ wed³ug starych bia³oruskich receptur. Przy biesiadnym stole wspominano Lwa i Nadziejê, których dusze pewnie kr¹¿y³y w ten wieczór
nad £osz¹. Tak, jak i dusze artystów ostatniego pleneru ³oszañskiego z
1937  Micha³a Siewruka, spoczywaj¹cego w Niewie¿u, Komy Czury³y, którego od mierci w Gdañsku w 1951 ratowa³a Nadzieja Dobrzyñska, uroczego ¯eñki Briañskiego, który po wojnie osiad³ w Poznaniu oraz innych ich kolegów i nauczycieli.
Lew Dobrzyñski by³ odkryciem dla artystów, uczestnicz¹cych w plenerze. Wczeniej o nim nie s³yszeli, ani nie znali jego prac. Odkrycie
artysty i jego dzie³ by³o dla nich siln¹ inspiracj¹ twórcz¹. By³ to poza tym
pierwszy od 1937 roku plener malarski w £oszy, kiedy to powsta³o tam
najwybitniejsze dzie³o Micha³a Siewruka ¯niwo, zaliczane do klasyki sztuki
bia³oruskiej. £osza w latach 30-tych, do mierci Lwa, by³a miejscem,
gdzie na wakacje zje¿d¿ali siê jego koledzy ze studiów i tworzyli, napawaj¹c siê okolicznym krajobrazem  Micha³ Siewruk, Koma Czury³o,
¯eñka Briañski. Po wojnie na Bia³orusi pozosta³ Micha³ Siewruk, Koma
Czury³o wyjecha³ do Torunia i tworzy³ Wydzia³ Sztuk Piêknych na UMK.
O losie ¯eñki Briañskiego niewiele wiadomo. Jego ma³ego syna utrwali³
Dobrzyñski na szkicach. Tych przyjació³ ³¹czy³o wyznanie prawos³awne
oraz niepolska narodowoæ  bia³oruska b¹d rosyjska, jak j¹ deklarowali
w dokumentach uniwersyteckich.
Jerzy Hoppen, polecaj¹c wilnianom wystawê prac Dobrzyñskiego,
w dniu jej otwarcia, 30 padziernika 1938, pisa³ na ³amach lokalnej prasy:
Wystawa prac jego wykazuje wielk¹ ró¿norodnoæ. Akademickie studia aktów, martwe natury, pejza¿e, portrety i kompozycje. Malarstwo,
rysunek, grafika. A wszystko to zawsze na poziomie mówi¹c banalnym jêzykiem, czyli w ka¿dej rzeczy przez niego wykonanej zawsze
dostrzec mo¿na powa¿ny, g³êboki talent i taki¿ g³êboki stosunek do natury. Ka¿da praca wykazuje wnikliwoæ jego w istotê przedmiotu i nigdy
nie jest powierzchown¹. To siê wyczuwa i to siê widzi. Znaæ, ¿e nie
chwyta³ on odruchowo pêdzel, czy kredkê, aby natychmiast zacz¹æ szkicowaæ  tylko przedtem musia³ siê namyliæ nad tym, co dojrza³ w naturze, zrozumieæ i wtedy dopiero, gdy istota rzeczy zapad³a w jego wiadomoæ, ju¿ prawie bez b³êdów i poprawek wykañcza³ swe dzie³o. Jak
ka¿dy rzetelny talent, uzdolniony by³ wszechstronie. A wiêc i w malarstwie, i w rysunku, i w grafice zawsze przodowa³. rodki techniczne
opanowywa³ w lot. Najwiêcej interesowa³ go pejza¿ i bodaj¿e w pejza¿u
najpe³niej siê wypowiedzia³. Tu siê nieco rozdwaja³ jednak. Albo wiêc z
ca³ym realizmem odtwarza³ bliski mu tutejszy krajobraz z szarymi wiosennymi tonami, s³omianymi strzechami i mrocznym niebem, które zna³
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i kocha³, bêd¹c wychowanym we dworze; albo tworzy³ w³asny pejza¿ z
jego wewnêtrznego wiata wysnuty, pejza¿ heroiczny i romantyczny.
Tak to ros³y te przepiêkne roz³o¿yste lipy i klony, urozmaicone ciemn¹
zieleni¹ wierków, a szmaragdowe polany przecina³ szemrz¹cy strumyk.
Niebo za pe³ne k³êbiastych apokaliptycznych chmur, zapowiada z³owró¿bn¹ grozê... Najpe³niej wypowiedzia³ to w grafice.
Helena G³ogowska
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wykona³a tempery: Plac Katedralny; Zarzecze; Koció³ w Gajdach.
Mieszka³a wówczas w Warszawie.
S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 303.

Malkowski Romuald, ur. 18 lipca1923 w Podgrodziu, w powiecie
wiêciañskim, zm. w 1972 w Brukseli; malarz, aktor, poeta. W 1935
przeniós³ siê z rodzin¹ do Wilna, gdzie uczêszcza³ do szko³y powszechnej. W 1939 ukrywa³ siê w Nowych wiêcianach, w 1942 wyjecha³ do
Wilna, gdzie wst¹pi³ do AK, uczêszcza³ na tajne komplety szko³y aktorskiej Mieczys³awa Szpakowicza. W 1945 wyjecha³ do Polski, zamieszka³ w Toruniu, gdzie uczy³ siê w Szkole Dramatycznej Wilama Horzycy. W 1947 z³o¿y³ egzamin aktorski przed Pañstwow¹ Komisj¹ w Warszawie i odt¹d by³ anga¿owany przez teatry polskie. W 1958 wyjecha³
z wycieczk¹ aktorów do Belgii i tam pozosta³. Studiowa³ w Królewskiej ASP. Zajmowa³ siê malarstwem i rzeb¹. Od w³adz Brabancji otrzyma³ I nagrodê za rzebê G³owa konia. W 1966 namalowa³ obraz Powitanie Matki we Florencji; wystawia³ obrazy w brukselskich galeriach.
Pochowany na cmentarzu w Brukseli.
M. Bartnik, Ostatni romantyk. Bywalec. Magazyn kulturalny Gazety Olsztyñskiej 2004, 20.03, s. 3.

Ma³achowski Jakub, ur. 30 kwietnia 1678 w Wilnie, zm. 14 sierpnia 1710 tam¿e. Po ukoñczeniu klasy syntaksy wst¹pi³ do zakonu jezuitów. Nowicjat odby³ w Wilnie, przy kociele w. Ignacego i pozosta³
tam do 1704. Wszechstronnie uzdolniony, uprawia³ stolarstwo i snycerstwo, a szczególnie wybija³ siê w malarstwie; w ci¹gu kilku lat stworzy³ wiele obrazów religijnych, z których ¿aden siê nie zachowa³. W
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1704-1706 dzia³a³ w Niewie¿u; namalowa³ obrazy w. Franciszek Ksawery i w. Stanis³aw Kostka do kocio³a w. Micha³a za miastem (zachowane tam do po³owy XVIII w.); zapewne wykona³ tak¿e wymienione w historii kolegium obrazy o³tarzowe, które by³y w kociele Bo¿ego Cia³a: w. Micha³ Archanio³; w. Anio³ Stró¿; w. Franciszek Ksawery oraz obraz, s³u¿¹cy jako zas³ona statuy Matki Boskiej Loretañskiej
w o³tarzu g³ównym. Od 1706 pracowa³ przy odnawianiu po po¿arze
kocio³a w. Kazimierza w Wilnie, maluj¹c obrazy do odbudowanych
o³tarzy; m.in. w 1709 namalowa³ obraz w. Ignacy.
J. Poplatek, J. Paszenda, S³ownik jezuitów artystów. Kraków 1972;
J. Paszenda, S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 317.
Ma³achowski Jan, ur. 5 kwietnia 1886 w Syczach na Grodzieñszczynie, zm. 1 padziernika 1917 w Zakopanem. Uczy³ siê w szkole
handlowej w Radomiu i na kursach technicznych w £odzi. Studia artystyczne rozpocz¹³ prawdopodobnie ok. 1904 w Wilnie w Szkole Rysunkowej, tzw. Montwi³³owskiej i kontynuowa³ je od 1905 w Szkole
Sztuk Piêknych w Warszawie, a w 1907-1911 w ASP w Krakowie pod
kierunkiem Ferdynanda Ruszczyca, Józefa Unierzyskiego i Wojciecha
Weissa. Po studiach osiad³ w Zakopanem, gdzie mia³ pracowniê. Zachorowawszy na grulicê, przebywa³ w 1912-1914 na kuracji na Korsyce i w Warszawie. Malowa³ pejza¿e, studia portretowe i kwiaty. W
ostatnich latach ¿ycia zaj¹³ siê równie¿ fotografi¹.
H. Kubaszewska, S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 317-318.

Ma³achowski Kazimierz?, ur. ?, zm. w 1806; malarz, jezuita. W
zakonie od 1771. Namalowa³ obrazy do kocio³ów w. Kazimierza i
w. Ignacego w Wilnie (przeniesione do kocio³a Misjonarzy) i w.
Janów w Wilnie. Pracowa³ równie¿ w Niewie¿u.
S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 328.

Ma³achowski W³adys³aw Julian, póniejsze nazwisko Warnerke
Leon, ur. 1827, zm. 7.10.1900; fotografik. Po ukoñczeniu szko³y redniej na Bia³orusi, studiowa³ w Instytucie In¿yniewrów Cywilnych w
Petersburgu. Nastêpnie pracowa³ w Wilnie przy budowie kolei ¿elaznej.
W 1863 amatorsko zajmowa³ siê fotografi¹. By³ jednym z przywódców
powstania styczniowego na Wileñszczynie; w 1863 z fa³szywym paszportem na nazwisko Leona Warnerke wyjecha³ za granicê. W 1866 zamieszka³ w Londynie, gdzie otworzy³ zak³ad fotograficzny.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. Lód 2001, s. 26.

Ma³anka, bia³oruskie czasopismo ilustrowane, wydawane w Wilnie od 1926 do 1928. Redaktorem odpowiedzialnym by³ poeta Janka
Ma³anka, w³. Jan Morozowicz, zamieszka³y w Jaszunach pod Wilnem.
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Publikowano artyku³y na tematy polityczne i spo³eczne, informowano
o ¿yciu w Radzieckiej Bia³orusi; drukowano utwory M. Wasilka, J.
Ma³anki, P. Unickiego (Pauliukouskiego), Janki Kupa³y; zamieszczano
ilustracje malarzy i grafików bia³oruskich J. Horyda, J. Morozowicza,
W. Sidarowicza, M. Wasileuskiego, J. Drazdowicza.

U. Kaletnik, Encyk³apiedyja litaratury i mastactwa Bie³arusi, t. 3. Minsk 1986, s. 414.

Ma³kowski Witold, ur. w 1884, zm. 1962; scenograf, re¿yser.
Studiowa³ do 1909 architekturê w Krakowie; przed pierwsz¹ wojn¹
wiatow¹ pracowa³ jako konserwator zabytków i architekt wnêtrz; w
latach miêdzywojennych  g³ównie jako scenograf, m.in. w Reducie,
w 1928-1930 by³ scenografem teatrów miejskich w Wilnie za dyrekcji
Aleksandra Zelwetrowicza, potem  w Toruniu; po wojnie wyk³ada³ w
Wy¿szej Szkole Aktorskiej w £odzi.

Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika,L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 219.

Mane-Katz Emanuel, ur. w 1894 w Kremienczugu na Ukrainie,
zm. w 1962 w Tel Awiwie. W 1911-1912 uczy³ siê w Szkole Rysunkowej w Wilnie, nastêpnie  w Szkole Rysunkowej w Kijowie. W 1913
przyby³ do Pary¿a i podj¹³ studia w pracowni Cormona w Ecole des
Beaux-Arts, gdzie spotka³ kolegów z wileñskiej szko³y. Po wybuchu
pierwszej wojny wiatowej przyjecha³ do Piotrogrodu. Debiutowa³ na
wystawie ¯ydowskiego Towarzystwa dla Rozwoju Sztuki w Moskwie
w 1916. Rok póniej zosta³ profesorem w Instytucie Artystycznym w
Charkowie. Wróci³ do Pary¿a w 1920 i wszed³ w kr¹g Ecole de Paris.
Pierwsze wystawy indywidualne jego dzie³ zorganizowa³a w Pary¿u
Galerie Percier w 1923, nastêpnie mia³ wiele wystaw. Kilkakrotnie odwiedza³ Polskê; mia³ wystawy indywidualne, m.in. w ¯ydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Piêknych w Warszawie w 1927 i 1932;
w Krakowie zosta³ cz³onkiem Zrzeszenia ¯ydowskich Artystów Malarzy i Rzebiarzy. Okres drugiej wojny wiatowej spêdzi³ w Ameryce,
wróci³ do Pary¿a w 1945. Od 1928 czêsto przyje¿d¿a³ do Palestyny,
gdzie w Hajfie mia³ pracowniê. Twórczoæ artysty ukszta³towa³a siê
pod wp³ywem Chagalla, Delaunaya i Vlamincka. Malowa³ ekspresjonistyczne obrazy o tematyce ¿ydowskiej, a tak¿e pejza¿e.
J. Malinowski, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Toruñ 1996, s. 92.

Marcillac, ¿y³ w XIX w.; fotograf. Francuz z pochodzenia, by³
guwernerem dzieci hr. L. Wittgensteina. Latem 1839 prawdopodobnie
wykona³ dagerotypy, przedstawiaj¹ce pa³ac w Werkach pod Wilnem.
Gazeta Warszawska, 2/1853; D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 18391914. £ód 2001, s. 26.
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Marcinkiewicz Antoni, ur. 1797 w Wilnie, zm. 1871 w Pary¿u;
rytownik. Bra³ udzia³ w Powstaniu Listopadowym jako ochotnik. Od
stycznia 1832 przebywa³ we Francji. Mieszka³ w Pary¿u. W 1833 by³
stypendyst¹ polskiego Towarzystwa Pomocy Naukowej w Pary¿u i
korzysta³ z zasi³ków, przyznawanych przez tê organizacjê. W koñcu
1833 Towarzystwo skierowa³o go na studia artystyczne. Rozpocz¹³
wówczas naukê w prywatnej pracowni Leona Cognieta. By³ dzia³aczem ró¿nych organizacji emigracyjnych. Znany jest jego staloryt, rêcznie kolorowany, przedstawiaj¹cy mapê Polski, zamieszczony w wydawnictwie Leonarda Chodki La Polotne illustree, Paris 1842.
A. Melbechowska-Luty, S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 347.

Marcinkowski Józef, ur. 1906 w Brzêkowicach w powiecie bêdziñskim, zm. 1978 w Sopocie; malarz, grafik, konserwator, pedagog. W
1926-1930 pracowa³ w kopalni wêgla w Czeladzi, w 1930-1935 studiowa³ na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie, bior¹c udzia³ w wystawach sprawozdawczych wydzia³u w 1933/1934-1934/1935; uczestniczy³ w subskrypcji grafiki w 1939 w Wilnie; w zbiorowej wystawie w
maju i czerwcu 1939 w Wilnie; po drugiej wojnie wiatowej osiedli³ iê w
Gdañsku. Z okresu wileñskiego znane s¹ jego m.in. prace: Wilno  fragment getta, 1938, akwatinta; Noc nad Wilenk¹, 1940, akwatinta.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989) s.
72; J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994,
s. 162, 232, 327.

Mariampolska Rachela, ur. w 1911 w Suwa³kach, zm. w 1939/
1945?; malarka, graficzka. Od 1920 uczy³a siê w Gimnazjum ¯ydowskim w Suwa³kach. W 1932-1937 studiowa³a na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie. Bra³a udzia³ w wystawach sprawozdawczych w
1924-1937. Uprawia³a malarstwo i grafikê (Nad rzek¹).
I. K., Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycja. Katalog. Toruñ 1996, s. 138.

Marselli, ¿y³ w XVIII w.; rzebiarz i sztukator. Wg projektów Jana
Krzysztofa Glaubitza wykona³ dekoracje figuralne o³tarzy w kociele
ewangelicko-augsburskim w Wilnie (zachowane do 1939). 17 grudnia
1742 otrzyma³ wyp³atê za dwie figury anio³ów 128 fl., za p³askorzeby
Ostatnia wieczerza  120 fl., Narodziny Dzieci¹tka Jezus  96 fl., krucyfiks  80 fl. Byæ mo¿e wykona³ te¿ dekoracje chrzcielnicy i ambony.
S. Lorentz, Jan Krzysztof Glaubitz- architekt wileñski XVIII w. Warszawa 1937,
s. 6, 8; S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 360.

Marszewski Józef, syn Jana, ur. 14 marca 1827 (1825? 1826?) w
Wilnie (podawana jest Warszawa), zm. 27 marca 1883 w Warszawie
(wed³ug enc. litewskiej  w 1874, na nagrobku data 1874). Malarstwa
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uczy³ siê w prywatnej szkole A. Kokulara w Warszawie i w Wilnie  u
Wincentego Dmochowskiego. W 1847 namalowa³ olejny obraz batalistyczny Przejcie przez Berezynê. W 1853-1856 studiowa³ w ASP w
Petersburgu u M. Worobjowa i uzyska³ tam za swoje pejza¿e ma³y i
wielki medal. W 1857 i póniej wyje¿d¿a³ za granicê, odwiedzi³ Pary¿,
Hiszpaniê, zatrzyma³ siê d³u¿ej w Dusseldorfie, gdzie by³ uczniem A.
Achenbacha; by³ w Szwajcarii oraz kilka lat spêdzi³ w Rzymie. Mieszka³ w Wilnie, w 1862-1868 i od 1875 w Warszawie; przebywa³ na
Ukrainie u swojego protektora Berezowskiego i u Leopolda Abramowicza. Malowa³ pejza¿e, g³ównie z okolic Wilna: Wilno. Ogród Bernardyñski, 1868; Droga do Nowej Wilejki, 1872; Widok Wilna z Góry Bouffa³owej, 1872; Wilno. Widok przedmiecia Pop³awy, 1875; Ruiny
Zamku Trockiego; obrazy historyczne: Przejcie przez Berezynê, 1847;
malowa³ obrazy religijne, w katedrze by³y jego 4 obrazy. Prace wystawia³ w Zachêcie w Warszawie. W 1873, po stracie umieszczonych w
banku pieniêdzy, zapad³ na chorobê umys³ow¹. Po jego mierci obrazy
by³y pokazywane na ró¿nych wystawach, m.in. w ZSP w Warszawie
w 1894, na wystawie sztuki polskiej we Lwowie. Obrazy jego znajduj¹
siê w Muzeum Narodowym w Krakowie, Bibliotece Ossoliñskich we
Wroc³awiu, w Muzeum Sztuki w Wilnie. Pochowany na Cmentarzu
Ewangelickim w Wilnie, ok. 1960 podczas likwidacji cmentarza, nagrobek przeniesiony na cmentarz na Rossie.
Polski s³ownik biograficzny, t. 20; Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2. Vilnius
1986, s. 700; J. Bia³ynicka-Birula, S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993,
s. 387-389; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red.
H.Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 221.

Martini Fryderyk, ur. 1851, zm. ?; fotograf. Do Wilna przyby³ z
Kremienczuga (Ukraina). By³ kierownikiem zak³adu fotograficznego Sz.
Perelmana w domu Soko³owskiego przy ul. Niemieckiej w Wilnie. W
1887 odkupi³ zak³ad od Sz. Perelmana i w nastêpnym roku przeniós³ go
do domu Paszkiewicza przy ul. Ma³ej Stefañskiej. W 1889 przeniós³
atelier ponownie na ulicê Niemieck¹. Pod koniec 1889 zak³ad sprzeda³
M. Butkowskiemu i wyjecha³ z Wilna.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 26.

Matusiak Stanis³aw, ur. 2 stycznia 1895 w Krakowie, zm. wed³ug
relacji ¿ony Zofii Matusiakowej, w 1945 w Nowosybirsku, wed³ug
PSB  ok. 1948 w Donieckim Zag³êbiu Wêglowym, wed³ug J. Koz³owskiego  zgin¹³ jako major AK pod Lwowem w 1948. Po nauce w
gimnazjum wst¹pi³ do Wolnej ASP we Lwowie. W roku akademickim
1913/1914 uczêszcza³ do pracowni Teodora Axentowicza w ASP w
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Krakowie. W czasie pierwszej wojny wiatowej s³u¿y³ w wojsku, odznaczony orderem Virtuti Militari. W 1918 osiad³ we Lwowie. W pierwszych poczynaniach artystycznych pomaga³ mu Jan Bo³oz-Antoniewicz. Od 1923 do 1930 pracowa³ na Wydziale Sztuk Piêknych USB.
Kontynuowa³ tu nurt ekspresjonizuj¹cej twórczoci: w. Franciszek ok.
1925; by³ autorem drzeworytów do ksi¹¿ki W³adys³awa Zahorskiego
Podania i legendy wileñskie 1925; wykona³ malowid³a cienne w kociele garnizonowym w. Ignacego (nie istniej¹); ponadto: Portret prof.
Stefana Srebrnego, ok. 1923-1930, olej; Jesieñ, 1926, olej; wspó³pracowa³ z Tygodnikiem Wileñskim, zabiera³ g³os jako krytyk sztuki; by³
mistrzem zwyczajnym Cechu w. £ukasza. Od 1930 dzia³a³ we Lwowie, w 1933 za³o¿y³ tam i prowadzi³ szko³ê malarstwa i zdobnictwa
Fresk; w czasie drugiej wojny wiatowej  w AK w stopniu majora;
tworzy³ wtedy obrazy o tematyce religijnej. Aresztowany w kwietniu
1945 we Lwowie; s¹dzony i zes³any.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989); I.
Trybowski, Polski s³ownik biograficzny, t. 20; S³ownik artystów polskich, t. 5.
Warszawa 1993; J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie.
Toruñ 1994; F. Ruszczyc, Dziennik. W Wilnie 1919-1932. Warszawa 1996, s. 256.

Matyszkiewicz Krystian, ¿y³ w XVII w.; rzebiarz, snycerz. Czynny
w Wilnie. W 1690 by³ rajc¹ wileñskim. Franciszek Peyer odnotowa³ w
ksiêgach miejskich, ¿e wykona³ on wiele robót snycerskich i rzebiarskich dla praetorium (ratusza), a liczne jego prace znajduj¹ siê u biskupa wileñskiego Eustachego Kotowicza.
S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 448.

Medeksza Edmund, ur. w 1907 w Kownie, zm. w 1945 w Saratowie. W 1929 rozpocz¹³ studia na Wydziale Sztuk Piêknych USB w
Wilnie, które ukoñczy³ w 1935. W 1934/1935-1935/1936 bra³ udzia³ w
wystawach sprawozdawczych wydzia³u. Nale¿a³ do korporacji studentów Concordia i Bratniaka, wspó³pracowa³ z czasopismem Alma
Mater Vilnensis. Wzi¹³ udzia³ w wystawie prac artystów wileñskich
zorganizowanej przez PCK w Wilnie w 1939 oraz w Wystawie Plastyków Wileñskich w 1940 tam¿e. Bra³ udzia³ w kampanii wrzeniowej
1939. Do 1944 pracowa³ w biurze urbanistycznym przy Magistracie
m. Wilna. W 1944 aresztowany przez NKWD i wywieziony do Saratowa, gdzie zmar³. Oprócz grafiki i malarstwa zajmowa³ siê sztuk¹ u¿ytkow¹ i wystawiennictwem. Z okresu wileñskiego znane s¹ jego m.in.
prace: Koció³ w. Teresy w Wilnie, 1933, akwaforta; Marynarz, 1934,
akwaforta; Koció³ w. Piotra i Paw³a w Wilnie, 1936, miedzioryt.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, w: Wileñ46
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skie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989),
s. 37,73; S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 462-463.
Mel Janusz, ¿y³ w XVI w.; malarz. Zanotowany w 1563 w summariuszu Metryki Litewskiej.
S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 479.

Melcer Ignacy, ur. ?, zm. 22 maja 1773 w Wilnie, pochowany w
kociele Bernardynów; sztukator. Zatrudniony przy dekoracji kocio³a
w. w. Jakuba i Filipa na £ukiszkach. W 1765-1766 wymurowa³ 5
o³tarzy i odnowi³ jeden z wszelk¹ sztukateri¹ i akomodacj¹ nale¿yt¹ za
300 z³.; w 1776 wykona³ o³tarze i cztery pos¹gi ze stiuku do nieokrelonego bli¿ej o³tarza.
S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 480.

Melker Andrzej, ¿y³ w XVI w.; rzebiarz. Pochodzi³ z Niemiec;
wed³ug Kolankowskiego czynny na dworze wielkoksi¹¿êcym Zygmunta
Augusta w Wilnie w 1522-1548.
L. Kolankowski, Zygmunt August Wielki Ksi¹¿ê Litwy. Lwów 1913, s. 329;
S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 481.

Mendelewicz, ¿y³ w XX w. Na wystawie Rzemios³ i Sztuki w Wilnie w 1925 eksponowa³ w dziale Wileñskich Artystów Malarzy ¯ydów
prace: Dom Ramajlesza, Podwórko przejciowe, Autoportret, Zau³ek
przy szkolnym podwórku.
S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 483.

Merli Joannes (Giovanni), ¿y³ w XVII w.; sztukator. Pochodzi³
prawdopodobnie z pó³nocnych W³och. W 1676 wykona³ dekoracjê sklepienia w kociele Kamedu³ów w Po¿ajciu pod Kownem; na pendentywach sklepienia nad o³tarzem g³ównym cztery postacie ewangelistów
(obok napis: Joan Merli 1676, Kasimir Jelski 1839), na cianach bocznych, pod sklepieniem chóru zakonnego  wyobra¿enia szeæ pierwszych pustelników, wiêtych: Abrahama Eremity, Szymona Stylisty,
Paw³a Pustelnika, Onufrego, Makarego Egipskiego, Antoniego Opata
(wszystkie zachowane).
L. Zarewicz, Zakon kamedu³ów, jego funkcje i dziejowe wspomnienia w Polsce i na
Litwie. Kraków 1871, s. 45; S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 488.

Messenblum Jakub (Missene Jacques), ur. w 1894 w Wilnie,
zm. w 1933 w Kownie. Uczy³ siê w Szkole Handlowej w Wilnie. W
wieku 15 lat wst¹pi³ do Szko³y Rysunkowej Iwana Trutniewa w Wilnie, w której kszta³ci³ siê pod kierunkiem I. Rybakowa. Studia przerwa³a pierwsza wojna wiatowa. Przeniós³ siê do Rygi, nastêpnie do
Moskwy, gdzie studiowa³ pod kierunkiem K. Korowina. Przyjecha³ do
Kowna w 1920 i naucza³ rysunku w gimnazjach ¿ydowskich; wród
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jego uczniów by³ m.in. póniejszy znany rzebiarz Neemija Arbit Blat
(Arbitblatas). W³¹czy³ siê w ¿ycie artystyczne Litwy; bra³ udzia³ w
wystawach Litewskiego Towarzystwa Twórców Sztuki w 1921 i 1923.
Mia³ wystawy indywidualne w Kownie w 1923 (razem z Gorszejnówn¹)
oraz w 1924 (wystawie towarzyszy³ katalog z drzeworytami). W koñcu 1924 wyjecha³ do Pary¿a, gdzie zwi¹zany by³ ze rodowiskiem Ecole de Paris. Wystêpowa³ wówczas jako Jacques Missene. Powróci³ do
Kowna w 1931. Uprawia³ malarstwo i grafikê g³ównie o tematyce
¿ydowskiej. W pocz¹tkach twórczoci inspirowa³ go ekspresjonizm,
kubizm i rosyjska awangarda. Zajmowa³ siê tak¿e grafik¹, wykonuj¹c
w Pary¿u cykl linorytów, inspirowanych ¿ydowsk¹ ornamentyk¹.
R. B.-P., Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996.

Meszczyñski Marian, ur. 1910 w Podwigrach k. Suwa³k, zm. ?;
grafik, pedagog. W 1930 rozpocz¹³ studia na Wydziale Sztuk Piêknych
USB w Wilnie, bra³ udzia³ w wystawach sprawozdawczych wydzia³u
w 1933/1934-1935/1936. Studia ukoñczy³ w 1936, zdaj¹c egzamin
pañstwowy, uprawniaj¹cy do nauczania rysunku w szko³ach rednich.
Wspó³pracowa³ z czasopismem Alma Mater Vilnensis. Od 1936 pracowa³ w Muzeum Historycznym w Grodnie, od 1940  w Ostrowi
Mazowieckiej, kontynuuj¹c nauczanie. Od 1946  w ¯yrardowie, jako
nauczyciel rysunku do 1970; uczestniczy³ w plenerach i wystawach
amatorskiego klubu plastyków przy spó³dzielni mieszkaniowej w ¯yrardowie. Z okresu wileñskiego znane s¹ jego m.in. drzeworyty: Poskramiaj¹cy konia, 1933; Przystañ ¿eglarska, 1935; Koció³ w Wigrach,
1935; Grodno  stary zamek, 1939, drzeworyt.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, w: Wileñskie rodowisko
artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 37, 73.

Meyer, Mayr, J., w XVII w. czynny w Wilnie. Wykona³ miedzioryt
do dzie³a Antoniego Aleksandra Czerznickiego Porta seu Asylum Ostra
est Wilno 1670.

K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 14. 1896, s. 572; S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 236.

Meynerowicz Fabian, ¿y³ w Wilnie; miêdzy 1789 a 1793 otrzyma³
60 z³p. od karmelitów za kopiê obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej.
S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 496.

Michalski Józef, w 1722 poz³oci³ dwa o³tarze w kociele w. Jana w
Wilnie (razem z Michalsk¹ Mariann¹), a w 1727  o³tarz NMP w kociele
parafialnym w Borunach w powiecie oszmiañskim. W 1724 wymieniony
razem z Mariann¹ Michalsk¹ w spisie sk³adanki cechowej.
S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 500.
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Micha³owska (Ch¹dzyñska) Bronis³awa, malarka. Urodzi³a siê w
Carskim Siole, jej ojciec pochodzi³ spod Oszmiany, by³ in¿ynierem górniczym, matka  z maj¹tku £oszyca k. Miñska. Rodzice z szecioma córkami w 1920 przedostali siê z Rosji statkiem dla emigrantów greckich
okrê¿n¹ drog¹ przez Odessê do Wilna. Tutaj pobiera³a nauki w Liceum
im. Filomatów i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek, maturê zda³a w Gimnazjum im. A. Czartoryskiego. W 1936-1939 studiowa³a na Wydziale Sztuk
Piêknych USB w Wilnie; bra³a udzia³ w wystawach sprawozdawczych
wydzia³u w l. 1935/36-1937/38. Z podwileñskiego Czarnego Boru, od
siostry wyjecha³a przez Kowno do Rygi, stamt¹d stadkiem do Sztokholmu, nastêpnie z Malmoe do Amsterdamu, aby przybyæ do Noworoczn¹
Noc do Pary¿a, gdzie potem uczêszcza³a do Ekspozytury Akademii Krakowskiej dla absolwentów. Opuci³a Francjê w czerwcu 1940 i statkiem
Stefan Batory dosta³a siê do Anglii. W 1941 uczêszcza³a do s³ynnej
Glasgow School of Art, w 1942-45 kontynuowa³a studia malarskie w
pracowni Henryka Gotlieba. Ukoñczy³a studia z historii sztuki na Uniwersytecie w Courtyauld Institute of Fine Art. Po wojnie przebywa³a u
siostry w Montrealu, potem mieszka³a w Toronto. Z okresu wileñskiego
znane jest jej dzie³o: Na lizgawce (1938, drzeworyt). Uczestniczy³a w
wystawach grupowych, m.in.  w The Royal Academy London Group, Kensington Art Gallery (1944/45 i 1952); Gallery Voyelle (Pary¿,
1950); Musee de Beaux Arts (Montreal, 1952; Polish Art New York State
Exihibition (Buffalo), a tak¿e mia³a wystawy indywidualne  w The Royal Arcade (Londyn, 1946); w Bristolu (Warszawa, 1961); Upstairs
Gallery: Ontario Architects Hall; Tygesen Galeries; Royald Ontario Museum; Graphica 73 Abitibi Paper Co; Holy Blossom Temple; Gordon
Hill Adverstising Co; Naothern Dostrict Public Library (wszystkie w
Toronto, 1961-1997), w Muzeum Ignacego J. Paderewskiego w £azienkach Królewskich (przy wspó³udziale Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Muzeum Narodowego w Warszawie, 2000) oraz w Toronto Heliconian Club Retrospective (2007). Wykona³a wiêksze kompozycje, z³o¿one z kafli ceramicznych dla dekoracji architektury pt. Dalekie l¹dy;
Cztery ¿ywio³y; Cztery pory roku, Cztery poty dni  dla ró¿nych instytucji
oraz Herb dla Durham College of Technology and Applied Arts.
Na podstawie artyku³u Artyzm Bronis³awy Micha³owskiej z londyñskiego Dziennika Polskiego  Dziennika ¯o³nierza z 1949 poda³ do wiadomoci redakcji Zenowiusz
Ponarski z Etobicoke w Kanadzie, znajomy artystki; w³¹czy³ i opracowa³  Romuald
Mieczkowski; Wileñskie rodowisko artystyczne, katalog. Olsztyn b d. (1989), s. 56

Cdn.
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MIASTA O TRUDNYCH LOSACH,
MIEJSCA STRACONE I ODZYSKANE
Romuald Mieczkowski

©Romuald Mieczkowski

Z ró¿nych powodów zostawiamy swe rodzinne strony i ojczyste
miasta. ¯eby nie tyle w wielkim, co w innym wiecie pobieraæ nauki,
szukaæ szczêcia, robiæ kariery. W dziejach Wilna zdarza³o siê, ¿e
w³anie to miasto by³o celem wêdrówki ambitnych m³odych osób 
nie tylko z pobliskich miejscowoci, ale i doæ odleg³ych. Od dawnych wieków w grodzie nad Wili¹ rozbrzmiewa³y ró¿ne jêzyki, s¹siadowa³o ze sob¹ niezwyk³e bogactwo kultur, tworz¹c niepowtarzaln¹
aurê magicznoci grodu  samego w sobie i przyjaznego dla swoich
mieszkañców.
Ale dzieje Wilna jak¿e czêsto nie by³y ³askawe  miasto przechodzi³o z r¹k do r¹k, a wielu jego mieszkañców po przegranych powstaniach i w wyniku carskich represji trafia³o na Syberiê, dzieli³o
los tu³aczy na ogromnych po³aciach Imperium Rosyjskiego, zmuszonych by³o do emigracji. Inaczej jak tragiczny exodus nie da siê okreliæ wygnania z miasta kwiatu spo³eczeñstwa wileñskiego i niszczenia jego tkanki podczas drugiej wojny wiatowej i po niej.
Zmienia³y siê ustroje polityczne, sk³ady narodowociowe, a miasto
trwa³o, zachowuj¹c niektóre swe tradycje i pamiêæ o wilnianach, potrafi³o zauroczyæ swym
piêknem nowo przyby³ych
mieszkañców.
Jeszcze do niedawna
rozwa¿anie na ten temat
uchodzi³o za zakazany
temat, zreszt¹ i dzisiaj
stanowi on swoiste tabu
w wielu krêgach. Ale
¿eby kochaæ wiadomie
Ostatni Maj nad Wili¹ w Celi Konrada, z za- jakie miejsce  miasto
chowan¹ jedn¹ z dwóch tablic pami¹tkowych w czy kraj, trzeba znaæ jego
Klasztorze Bazylianów. Mówi Wojciech Piotrowicz historiê, nauczyæ siê
 z prawa. 2004
m¹drego dystansu do
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Uczestnicy Miêdzynarodowych Spotkañ w Szetejniach, 2005; Aleksandra Niemczykowa, córka Cata Mackiewicza przy gmachu S³owa, przy ul. Zamkowej, w
którym jej ojciec redagowa³ ten dziennik. 2006

dziejów, których uczestnikami by³ niekiedy kto inny. Zdajê sobie sprawê z tego i znam to z autopsji, jak niezwykle trudny to temat. Zdajê te¿
sprawê z tego, ¿e takie rozmowy s¹ nieuniknione i bardzo potrzebne.
Dlatego podczas kolejnych Spotkañ Maj nad Wili¹ spróbujmy porozmawiaæ nie tyle o skomplikowanych dziejach Wilna i innych podobnych
miast, co spróbowaæ okreliæ, jakiego tworzywa dostarczaj¹ one znowu¿ nie tyle dla badañ historycznych, co dla twórczoci. Dzi przecie¿
nie mo¿emy sobie wyobraziæ Gdañska bez Grassa, Lwowa  bez Zagajewskiego, a Wilna  bez Mi³osza czy Konwickiego. Takich przyk³adów
mo¿na podaæ wiele.
Nie muszê przypominaæ, jak wielka rola i odpowiedzialnoæ spada w
tym zakresie na naukowców  przede wszystkim historyków, jak te¿ na
ludzi sztuki  pisarzy, filmowców, malarzy, muzyków. Natchnienie to nie
wszystko, to tylko umiech boski i zaproszenie do twórczoci. Kwestiê tê uj¹³bym tak: jak bogate dzieje Wilna, innych miast o trudnych
losach da siê spo¿ytkowaæ w twórczoci  wszak nie tylko têsknota,
któr¹ nie w sposób piêkniej wyraziæ od Mickiewicza, jest dzi ko³em
napêdowym w literaturze. Jakie znowu¿ trudnoci napotykaj¹ pisarze w
takich miastach, choæby czasem w zetkniêciu siê z tzw. poprawnoci¹
polityczn¹ i doranymi nakazami dnia dzisiejszego.
Zapraszam do rozmowy, jaka mo¿e byæ pomocnym kluczem w
zrozumieniu sedna takich miast, opisywanych i opiewanych przecie¿
w ró¿nych jêzykach i przez pryzmat ró¿nych kultur; która pomo¿e
nam odpowiedzieæ na pytanie, co nale¿y zrobiæ, aby owe tworzywo Wilna wykorzystaæ jak najpe³niej i jak najpiêkniej, aby gród nad
Wili¹ wci¹¿ pozyskiwa³ nowych przyjació³.
Niedawno dokona³em wyboru i wyda³em antologiê wspó³czesnej
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poezji wileñskiej, Wiersze
50 autorów, wród których byli Polacy, Litwini,
Bia³orusini. Rosjanie, Tatarzy, przedstawiciele innych
narodowoci, wykazuj¹,
jak ró¿n¹ optykê w widzeniu i opisywaniu miasta
maj¹ poszczególni poeci:
patrz¹c z tego samego
Uczestnicy ubieg³orocznego Maja nad Wili¹
miejsca widz¹ oni bardzo
ró¿ne rzeczy. I to jest najpiêkniej inspiruj¹cy pierwiastek twórczy.
Romuald Mieczkowski
PROGRAM XVI MSP MAJ NAD WILI¥ W SKRÓCIE
24 maja, w niedzielê, spodziewamy siê przyjazdu goci zagranicznych.
Powitamy ich w Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii, która bêdzie pe³niæ
rolê centrali przedsiêwziêcia. Przewidziany jest udzia³ poetów na Mszy w.
w kociele Franciszkanów przy ul. Trockiej (z czytaniem wierszy po nabo¿eñstwie). Tego dnia gocie odbêd¹ wycieczki po miecie z przewodnikami, wezm¹
udzia³ w imprezach kulturalnych w ramach festiwalu Wilno  stolic¹ kultury
europejskiej (muzea, koncerty), którego czêci¹ jest równie¿ Maj nad Wili¹.
25 maja o godz. 10 nast¹pi inauguracja Spotkañ przy pomniku Adama Mickiewicza. W podwórzu muzeum-mieszkania poety uczestników festiwalu powitaj¹ przedstawiciele Ambasady, Konsulatu Generalnego RP i Instytutu Polskiego
w Wilnie, Zwi¹zku Pisarzy Litwy oraz organizatora przedsiêwziêcia, po czym
odbêdzie siê przedpo³udnie jednego wiersza pod has³em Poznajmy siê. O 14.30
zapraszamy na konferencjê pt. Miasta o trudnych losach, miejsca stracone i odzyskane w Pa³acu Paców (w siedzibie Ambasady RP), z udzia³em goci i prelegentów
z Litwy. Czynne bêdzie stoisko z ksi¹¿kami uczestników Maja nad Wili¹.
26 maja planowany jest Turniej Jednego Wiersza M³odych o Nagrody Czeladnika Poezji, wyjazd ladami Filomatów i Filaretów (m.in. Belmont nad Wilenk¹), nastêpnie do Niemenczyna, gdzie odbêdzie siê majówka poetycko-muzyczna z udzia³em artystów miejscowych.
27 maja bêdzie mia³a miejsce rozmowa na tematy translatorskie i wspó³pracy literatur w Zwi¹zku Pisarzy Litwy, a o 17  roda Literacka w Celi Konrada
 w podwórzu unickiej cerkwi w. Trójcy, wieczorem  Biesiada Poetów, Malarzy, Muzyków i ich Przyjació³ w PGA Znad Wilii oraz koncert Wielokulturowe barwy miasta nad Wili¹.
28 maja, po podsumowaniu Spotkañ i konferencji prasowej w PGA Znad
Wilii, pocz¹tek o godz. 11, rozpocznie siê odjazd goci zagranicznych.
To tylko niektóre pozycje festiwalu, poza nielicznymi wyj¹tkami ma on
charakter otwarty. Dok³adny program zostanie upowszechniony w mediach.
Informacja  poczt¹ elektroniczn¹ lub telefonicznie: 370 5 2123020, 370 60501911,
48 508764030.
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Wie¿a, okno, drzewo i cienie
na murach cerkwi unickiej
Bazylianów
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Chcia³oby siê powiedzieæ: Polak, Litwin dwa bratanki , co uzasadnione w kontekcie wspólnej historii, od unii w Krewie (1385) pocz¹wszy. Nie zawsze  jak wiadomo  ³atwej, a momentami  nawet
tragicznej, o czym dowiedzieæ siê mo¿na choæby z powieci Dolina
Issy czy tomu szkiców Wyprawa w dwudziestolecie Czes³awa Mi³osza.
Warto wiedzieæ, ¿e od 1989 roku dzie³u przezwyciê¿ania zadawnionych i nowych uprzedzeñ miêdzy narodami litewskim i polskim s³u¿y
pismo Znad Wilii, ukazuj¹ce siê w jêzyku polskim w Wilnie (kolportowane tak¿e w wybranych miastach Polski), pocz¹tkowo jako dwutygodnik (do 2000) a obecnie jako kwartalnik (notabene formatem przypominaj¹cy Zeszyty Literackie). Jedn¹ z najwiêkszych zas³ug
redaktora naczelnego pisma, a jednoczenie poety i animatora kultury,
by³o zainicjowanie w 1994 Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich
Maj nad Wili¹. Tematem przewodnim ich ostatniej edycji sta³o siê
retoryczne pytanie: Co nam zosta³o z dawnej spucizny Jagiellonów?
W szkicu, wprowadzaj¹cym w tematykê tegorocznych obrad, opublikowanym na ³amach Znad Wilii, Romuald Mieczkowski napisa³ m.in.:
Przez wieki trwaj¹ca wspólnota, ze swoimi plusami i minusami, nie
mog³a nie pozostawiæ trwa³ych ladów w wiadomoci i kulturze, jak
d¹¿enie do niepodleg³oci podczas zaborów carskich i totalitaryzmu
sowieckiego. To paradoks, ale dziêki dawnemu wspólnemu organizmowi politycznemu, jego potomkowie zbudowali nowe pañstwowoci, ja-

Uczestnicy Maju nad Wili¹ na ulicach Wilna; Autor zapisek z Ew¹ Beynar-Czeczott
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kich  byæ mo¿e  bez
tamtej Unii nie by³oby
dzi na mapie wiata.
Dzisiaj Polska i Litwa znalaz³y siê w gronie
najbardziej rozwiniêtych i
demokratycznych krajów
Europy. Ich ladami stara siê pod¹¿aæ Ukraina,
budzi siê Bia³oru. Budujemy swoje dobros¹siedz- W podziemiach mickiewiczowskiego domu
two poprzez szerokie otwarcie (nie myliæ z koniunkturaln¹ poprawnoci¹ polityczn¹) i wspó³pracê, niekiedy maj¹c ró¿ne punkty widzenia
na dawne dzieje.
Jest jednak dziedzina, stanowi¹ca fundament w budowaniu wspó³czesnych relacji. Do niej mo¿emy odnieæ spuciznê kulturaln¹, która
³¹czyæ mo¿e potomków tamtej wspólnoty na nowych zasadach. Nie
tylko architektura z epoki Jagiellonów i póniejsza przypomina o minionych stuleciach. Chêtnie wracamy do malarstwa tamtych czasów,
muzyki, literatury. Od Piotra Skargi i Macieja Kazimierza Sarbiewskiego  poprzez Adama Mickiewicza i Juliusza S³owackiego, licznych ¿agarystów, z Czes³awem Mi³oszem, poprzez Tadeusza Konwickiego, który  miejmy nadziejê  nie jest ostatnim twórc¹ polskim, który nawi¹zuje w swej twórczoci do Litwy i Wileñszczyzny.
S¹ to obywatele Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, przede wszystkim
z ducha, którzy opiewali jego dzieje  czerpi¹c inspiracje ze sztuki ludowej ró¿nych narodów, z s¹siedztwa ludzi ró¿nych narodowoci. To
równie¿ nie przypadek, ¿e najpoczytniejsze do dzisiaj dzie³o o Jagiellonach napisa³ syn Ziemi Wileñskiej  Pawe³ Jasienica. Doskonale czu³
bowiem materia³, który umiejêtnie wykorzysta³ jako tworzywo w swych
dociekaniach historycznych i wyci¹ganiu wniosków1.
Zaprezentowana przez Mieczkowskiego problematyka sta³a siê punktem odniesienia dla rozwa¿añ i dyskusji, podejmowanych przez nastêpne piêæ dni w gronie ok. 30 poetów, krytyków literackich i literaturoznawców, którzy przybyli do stolicy Wilna z ró¿nych miast Polski2.
Wród nich byli tak¿e gocie honorowi: Krzysztof Zanussi, który przygotowuje film o Jadwidze Andegaweñskiej, królowej Polski i ¿onie
W³adys³awa Jagie³³y, oraz Ewa Beynar-Czeczott, córka Paw³a Jasienicy, autora Polski Jagiellonów3, która wspomina³a wileñskie lata ¿ycia i
dzia³alnoci jej ojca. Wród polityków nale¿y odnotowaæ obecnoæ
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Barbary Borys-Damiêckiej, wiceprzewodnicz¹cej Komisji Kultury i rodków Przekazu, cz³onka Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoci z Polakami za Granic¹ w Senacie RP, Stanis³awa Cygnarowskiego, konsula
generalnego RP w Wilnie.
Jak przysta³o na konfraterniê poetów, spotkanie rozpoczê³o siê
w magicznych dla polskiej poezji miejscach. Najpierw (zgodnie z
wieloletni¹ ju¿ tradycj¹) uczestnicy Maja nad Wili¹ zebrali siê
pod pomnikiem Wieszcza, usytuowanym niedaleko gotyckiego koció³ka w. Anny (wed³ug kr¹¿¹cej w Wilnie legendy Napoleon Bonaparte tak upodoba³ sobie tê wi¹tyniê, ¿e zapragn¹³ przenieæ j¹
do Pary¿a na d³oni). Pozowano do zdjêæ, witano siê (niektórzy
doje¿d¿ali do Wilna w ostatniej chwili), wymieniano tomikami wierszy i ksi¹¿ek autorskich (czêæ uczestników to ju¿ bywalcy Maja
nad Wili¹).
Kolejnym wydarzeniem by³ dwugodzinny pobyt w Muzeum Adama Mickiewicza, znajduj¹cym siê przy zau³ku Bernardyñskim 11.
W dwóch niewielkich pomieszczeniach, nale¿¹cych na pocz¹tku XIX
wieku do doktora ¯yckiego, które prawie bez zmian zachowa³y siê
do naszych czasów, m³ody Adam Mickiewicz mieszka³ od Wielkanocy do czerwca 1822. W tym czasie pisa³ powieæ poetyck¹ Gra¿yna i dogl¹da³ wydania pierwszego tomiku poezji Ballady i romanse, wydanego w drukarni Zawadzkiego. Wydarzenie to zapocz¹tkowa³o burzliwy okres romantyzmu w literaturze polskiej. Mi³a i kompetentna przewodniczka piewn¹ wileñsk¹ polszczyzn¹ zapozna³a
zebranych z najcenniejszymi eksponatami muzeum, do których nale¿¹
m.in. rzeczy osobiste poety: stolik, krzes³o i fotel, z których Mickiewicz korzysta³ w Kownie b¹d Pary¿u, listy filomatów, wiadectwa szkolne, fotokopie wierszy (rêkopisów), w³asnorêczne podanie
poety do rektora Uniwersytetu Wileñskiego z prob¹ o udzielenie
mu urlopu zdrowotnego, a tak¿e pierwsze wydania wspomnianych
ksi¹¿ek poetyckich 4.
W³aciwe rozpoczêcie jubileuszowego Maja nad Wili¹ nast¹pi³o
w Piwnicy Literackiej, znajduj¹cej siê w podziemiach Muzeum Adama Mickiewicza. Przy wykonanym z br¹zu popiersiu autora Dziadów, w pó³mroku rozwietlanym zapalonymi lampkami i wród woni
ga³¹zek bzu w du¿ym wazonie na stole, ka¿dy z uczestników wypowiedzia³ kilka s³ów na powitanie. Niektórzy czytali wiersze, inni po
prostu przedstawiali siê. Uwagê pisz¹cego te s³owa zwróci³ krótki
epifaniczny wiersz, zaprezentowany przez znanego poetê Andrzeja K.
Wakiewicza5:
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Widok z okna. Epifania
zakwit³y mlecze ¿ó³toz³oty trawnik
o czym on opowiada przeciw czemu
kwitnie
nim posieje i rozda siê wiatu
w ma³ych spadochronikach
z szans¹ na przetrwanie
Podsumowuj¹c wszystkie wyst¹pienia, Romuald Mieczkowski przypomnia³ pokrótce ideê spotkañ poetyckich, które sprzyja³y wydaniu
ponad 50 ksi¹¿ek poetyckich i krytycznoliterackich, powiêconych
Wilnu. Istotn¹ kwesti¹ jest tak¿e przenikanie ducha poezji polskiej i
litewskiej (polski XV Maj nad Wili¹ spotka³ siê z litewsk¹ Wiosn¹
Poezji  o czym przypomnia³a, wiceprezes Zwi¹zku Pisarzy Litwy,
poetka Birutë Jonuðkaitë). Na zakoñczenie organizator przypomnia³
zebranym, ¿e w roku 2009 Wilno bêdzie pe³ni³o zaszczytn¹ rolê Stolicy
Kultury Europejskiej.
Tego samego dnia w godzinach wieczornych w Zwi¹zku Pisarzy
Litwy odby³o siê pierwsze spotkanie z Krzysztofem Zanussim, znanym
polskim re¿yserem, twórc¹ nurtu tzw. kina moralnego niepokoju z lat 70.
XX w. Owocem tego spotkania by³ wiersz krakowskiego poety Jacka
Lubart-Krzysicy, który (za zgod¹ autora) cytujê w pe³nym brzmieniu:
Na spotkaniu autorskim
zadano pytanie o czystoæ duszy
w tworzeniu czystej idei.
Odpowied pad³a bez zastanowienia  Pragnienie idea³u wyzwala
z ma³oci tworz¹cego niebywa³e sny, które urzeczywistniaj¹ siê
we wspólnej wyobrani.
Ale ani ten, który je stworzy³, ani ci, którzy je dziêki niemu prze¿yli,
nie zmieniaj¹ siê po tych piêknych chwilach nadziei.
Chyba ¿e doznaj¹ olnienia  co jak s³oñce po deszczu
rozb³yska na kocich ³bach ulicy.
Lecz olnienie nie trwa za d³ugo, gdy brakuje w nas
³aski mi³oci6.
Niedzielne obchody jubileuszowego Maja nad Wili¹ rozpoczê³y
siê od mszy wiêtej, odprawionej w zabytkowym, ale bardzo zniszczonym w czasach sowieckiej dominacji w Wilnie kociele pw. Wniebo57
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wst¹pienia NMP (Franciszkanów). Po eucharystii nast¹pi³ wzruszaj¹cy dla wielu uczestników moment dzielenia siê s³owem poetyckim w
murach tej wi¹tyni. Pisz¹cy te s³owa, omielony niezwyk³¹ atmosfer¹
miejsca, z pamiêci wyrecytowa³ wiersz-wiadectwo:
***
ani jednego dnia godziny
bez myli o Tobie
nawet kiedy schodzê
w ciemn¹ dolinê
mierci
³aknê
oddycham Tob¹
 w Którym
¿yjê poruszam siê
jestem

grudzieñ 2006
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Tego samego dnia wieczorem Krzysztof Zanussi by³ honorowym
gociem spotkania, zorganizowanego w budynku Ambasadzie RP na
Litwie. Jak donosi³ nazajutrz polskojêzyczny Kurier Wileñski:
Znany re¿yser w swym dosyæ d³ugim, ale nied³u¿¹cym siê przemówieniu, stwierdzi³, ¿e to w³anie Unia Polsko-Litewska by³a prefiguracj¹ obecnej Unii Europejskiej. Zanussi zaznaczy³, ¿e Rzeczpospolita
Obojga Narodów by³a swoistym fenomenem na tle ówczesnej Europy,
oaz¹ wolnoci i tolerancji. Kiedy w Europie panowa³ absolutyzm, u nas
de facto rz¹dy sprawowali obywatele. ( ) Dlatego to nasze wspólne
dziedzictwo trzeba czciæ i kultywowaæ7.
Interlokutorem Krzysztofa Zanussiego by³ litewski historyk prof.
Alfredas Bumblauskas,
który w nienagannej polszczynie replikowa³:
Polska endecja traktowa³a Uniê Lubelsk¹
jako inkorporacjê Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, co by³o du¿ym nadu¿yciem. Natomiast litewscy
narodowcy uwa¿ali, ¿e po
Unii w Lublinie dosz³o do
Podczas zwiedzania Uniwersytetu Wileñskiego
unicestwienia potê¿nego
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Fragment ocala³ego ogrodzenia i pa³ac w Jaszunach, w rodku  Zbigniew Palewicz, wicemer Samorz¹du Rejonu Solecznickiego

pañstwa litewskiego, co równie¿ jest nieprawd¹ 8.
Dyskusjê o dziedzictwie Jagiellonów kontynuowano nazajutrz w
gocinnych murach Instytutu Polskiego w Wilnie, gdzie uczestników
konferencji przywita³ dyrektor tej placówki Mariusz Gaszto³. Punktem
wyjcia sta³o siê wspomnienie sylwetki Paw³a Jasienicy (Lecha Beynara), autora poczytnej Rzeczypospolitej Jagiellonów. Córka znanego pisarza, pani Ewa Beynar-Czeczott, przypomnia³a pokrótce biografiê ojca,
który urodzi³ siê w Symbirsku nad Wo³g¹ (rodzinnym miecie Lenina),
gdzie zamieszka³a jego rodzina, zes³ana po upadku Powstania Styczniowego 1863-1864. Do Wilna Lech Beynar trafi³ w 1918. Przedwojenne Wilno, podobnie jak dla Józefa Pi³sudskiego, którego siostra mieszka³a tu¿ obok, sta³o siê dlañ miastem szczêliwym. Kiedy jednak w
1945 zosta³o stolic¹ Litewskiej Republiki Socjalistycznej, w³¹czonej do
ZSRR, pisarz nigdy siê w nim ju¿ nie pojawi³. Beynar-Czeczott wspomnia³a te¿ o nagonce historyków peerelowskich na jej ojca, który w
swej eseistyce historycznej reprezentowa³ personalistyczny punkt widzenia dziejów (rola wybitnych jednostek), niepopularny w okresie
dominacji marksistowskiej metodologii materialistycznej. Z t¹ wypowiedzi¹ polemizowa³ póniej Tomasz £ubieñski, który broni³ francuskiej szko³y historii materialnej (annales), przypominaj¹c, ¿e jej zwolennikiem w Polsce by³ prof. Samsonowicz. Jasienica zajmowa³ siê
g³ównymi aktorami sceny historycznej  królami, ksi¹¿êtami (trochê
jak Sienkiewicz w Trylogii), ale obecnie odchodzi siê od takiego rozumienia historii, sprowadzaj¹c j¹ do zbioru prostych udokumentowanych w ró¿noraki sposób faktów z ¿ycia zwyk³ych ludzi  zaznaczy³
redaktor naczelny Nowych Ksi¹¿ek. W dalszej czêci ciekawego
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wyst¹pienia £ubieñski zwróci³ tak¿e uwagê na wartoæ innoci i ró¿norodnoci w wieloci w wiecie globalnej unifikacji i standaryzacji
postaw oraz zachowañ ludzkich. Taki jest dzi trend wiatowy  dywagowa³ znany publicysta,  ¿e ka¿dy kraj i naród chce siê rz¹dziæ
sam, namacalnym przyk³adem jest rozpad Czechos³owacji na dwa odrêbne pañstwa, czy rozpad federacji jugos³owiañskiej. Ludzie nie mog¹
wytrzymaæ ze sob¹ w jednym domu. I to jest dobre!.
Dla obni¿enia temperatury dyskusji Mistrz Zanussi (jak powszechnie zwracano siê w Wilnie do znanego polskiego re¿ysera) w dowcipnym dopowiedzeniu wyjani³ etymologiê zapomnianego nieco dzisiaj
frazeologizmu jechaæ do Rygi. Otó¿  opowiada³ ze swad¹  kiedy
w drugiej po³owie XIX wieku mój dziad by³ przedsiêbiorc¹ budowlanym, powstawa³a w³anie linia kolejowa na trasie Warszawa  Petersburg, prowadz¹ca przez Wilno. Zdecydowano siê wtedy na wybudowanie odnogi Wilno  Ryga, ale akurat kierownik tego odcinka by³ z³odziejem i liniê tê wybudowano byle jak, z resztek skradzionych materia³ów; efekt by³ taki, ¿e poci¹gi na wzmiankowanej trasie bardzo ko³ysa³y, wywo³uj¹c u podró¿nych sensacje ¿o³¹dkowe .
Uzupe³nieniem dyskusji z pierwszej czêci spotkania w Instytucie
Polskim by³a czêæ konferencyjna, w której wyst¹pili literaturoznawcy, reprezentuj¹cy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dr Ewa Górecka wyg³osi³a referat nt. Spadkobiercy Jagiellonów  jêzyk jako znak wielokulturowoci we wspomnieniach Paw³a Jasienicy,
Ireny S³awiñskiej i Czes³awa Mi³osza, dr Danuta Lebioda mówi³a nt.
Jagiellonowie i literatura, za jej m¹¿, dr Dariusz Tomasz Lebioda,
zaj¹³ siê tematem: Józefa Ignacego Kraszewskiego portret Anny Jagiellonki. Na koniec tej czêci spotkania ni¿ej podpisany, reprezentuj¹cy
Katedrê Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBia³ej, nawi¹za³ do wieloetnicznoci i wielowyznaniowoci Polski Jagiellonów9, a nastêpnie odczyta³ konspekt przygotowywanego do druku artyku³u, powiêconego tematyce ¿ydowskiej w wybranych wypowiedziach i tekstach poetyckich Czes³awa Mi³osza10. Wyst¹pienie to
wzbudzi³o zainteresowanie dziennikarki polskiej rozg³oni Radia Wilno,
która bezporednio po spotkaniu przeprowadzi³a z prelegentem wywiad, a nastêpnie oprowadzi³a go po nieistniej¹cej ju¿ historycznej dzielnicy ¿ydowskiej w Wilnie, po której zachowa³ siê jedynie du¿y plac, na
którym znajdowa³a siê niegdy Wielka Synagoga i biblioteka Straszuna
oraz pomnik Gaona Wileñskiego. Komentarzem do ostatniego wyst¹pienia niech bêdzie wiersz Krystyny Lenkowskiej, rzeszowskiej poetki
uczestnicz¹cej w XV Maju nad Wili¹:
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Poezja w Synagodze Tempel
M³ode kobiety z go³ymi rêkami.
Przede mn¹ ch³opiec trzyma w pasie jedn¹ z nich.
Gor¹co.
Jerzy Illg na scenie o³tarza z jêzykiem Warhola na piersi.
Rosanna Warren w obcis³ej czerwonej sukience.
Czyta o kobiecie i mê¿czynie. Ta kobieta to ona.
Ma na sobie tylko rajstopy.
Czes³aw Mi³osz wymawia pod³u¿ne s³owo SEX.
Edward Hirsch wykrzykuje okr¹g³e EROS!
Eros jest eurek¹.
Niewprawieni mê¿czyni upuszczaj¹ z bia³ych g³ów
Czarne jarmu³ki.
Miêdzy cisz¹ s³ów  wrzawa i oklaski z pohukiwaniem.
W koñcu Bronis³aw Maj ¿egna rymem o kretynach jak znakiem krzy¿a.
Je¿eli jeste  nie grzmij w moich palcach. Niech te¿ rozpuszczam
w³osy, tañczê.
Ten czas, ten miech,
TO
Wisia³o tu wiele lat na ostrym ko³ku11.
Po zakoñczeniu obrad, którym przys³uchiwali siê dziennikarze radiowi z Polski i Litwy, w godzinach popo³udniowych rozpoczê³o siê
zwiedzanie Uniwersytetu Wileñskiego. Du¿e wra¿enie na uczestnikach
zrobi³a zw³aszcza najstarsza, XVI-wieczna sala, pokryta malowid³ami
Franciszka Smuglewicza, w której znajduje siê Biblioteka Uniwersytecka z czytelni¹ starodruków. Zgromadzono w niej bogat¹ kolekcjê
inkunabu³ów. W najwy¿szej czêci uczelni znajduje siê Obserwatorium
Astronomiczne (obecnie czytelnia profesorska) z cenn¹ kolekcj¹ przyrz¹dów do obserwacji i pomiarów nieba. W centralnym miejscu wisi tu
portret króla Stefana Batorego, fundatora Uniwersytetu w Wilnie (z
podpisem w jêzyku litewskim: Stepanas Batoras (1533-1586), Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaiktis), którego pierwszym rektorem by³ jezuita Piotr Skarga. Na przeciwleg³ej cianie zawieszono
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unikatow¹ mapê Rzeczypospolitej Obojga Narodów z 1770 roku, gdzie
idea Polski od morza do morza nabra³a naprawdê realistycznych kszta³tów (có¿ z tego, kiedy dwa lata póniej dosz³o do pierwszego rozbioru
Najjaniejszej Rzeczypospolitej). Ostatnim, a zarazem najwy¿szym punktem zwiedzania tej czêci wileñskiej Almae Matris by³a wie¿a obserwacyjna, na któr¹ wci¹gano niegdy na linach ciê¿kie przyrz¹dy, s³u¿¹ce
do pomiaru nieba, a z której dzisiaj podziwiaæ mo¿na rozleg³¹ panoramê
Wilna.
Czwarty (i ostatni dla pisz¹cego tê relacjê) dzieñ Maja nad Wili¹
by³ dniem wyjazdowym. Organizatorzy tegorocznego spotkania zaprosili goci z Polski na gocinn¹ Ziemiê Solecznick¹, gdzie mieszka najwiêksza grupa ludnoci pochodzenia polskiego na Litwie (prawie 80
proc. mieszkañców tych stron to Polacy).
Po niespe³na godzinie jazdy autokarem dotarlimy do Jaszun, miejscowoci po³o¿onej w po³owie drogi do Lidy, nad rzek¹ Mereczenk¹,
dop³ywem Niemna. To tutaj, w otoczeniu 15-hektarowego parku krajobrazowego, w którym posadzono prawdziwe okazy drzew i krzewów, ci¹ganych z ca³ego wiata, w XVIII wieku wzniesiono piêkny
klasycystyczny pa³ac, zamieszkiwany przez arystokratyczne rody niadeckich i Baliñskich. Bracia niadeccy zapisali siê w historii nauki i
literatury polskiej. Jêdrzej by³ znanym chemikiem, biologiem i lekarzem, tak¿e pionierem krzewienia higieny i wychowania fizycznego na ziemiach polskich. Jest
autorem pierwszego polskiego
podrêcznika do chemii. Jego
starszy i bardziej utytu³owany
brat  Jan, w latach 1807-1815
pe³ni¹cy funkcjê rektora Uniwersytetu Wileñskiego, by³ wietnym
matematykiem i astronomem,
który pasjê naukow¹ ³¹czy³ z umi³owaniem literatury i sztuki. Jan
niadecki zabra³ g³os w g³onym
sporze klasyków z romantykami,
a opublikowany przez niego na
³amach Dziennika Wileñskiego
Wejcie na cmentarzyk w Jaszunach, artyku³ O pismach klasycznych i
gdzie s¹ pochowani Baliñscy
romantycznych (1819), ods¹dza62
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j¹cy od czci i wiary
patrona romantyków,
Williama Szekspira, nie
pozostawi³ cienia z³udzenia, po której stronie opowiada siê zadzier¿ysty profesor. To
w³anie on pos³u¿y³
autorowi Romantycznoci za wzór zalepionego owieceniowego
racjonalisty i empiry- Pomnik Adama Mickiewicza w Solecznikach
ka, dla którego w poznaniu rzeczywistoci liczy siê wy³¹cznie szkie³ko i oko, a prawdy
¿ywe, rozpoznawane poprzez intuicjê, wiarê i czucie, ma³o albo zgo³a
nic nie znacz¹
S³uchaj dzieweczko!  krzyknie ród zgie³ku
Starzec i na lud zawo³a 
Ufajcie memu oku i szkie³ku,
Nic tu nie widzê doko³a.
Duchy karczemnej tworem gawiedzi,
W g³upstw wywarzone kuni.
Dziewczyna duby smalone bredzi,
A gmin rozumowi bluni12.
Na stare lata prof. Jan niadecki wróci³ na wileñsk¹ prowincjê i
zamieszka³ w pa³acu w Jaszunach, gdzie zmar³ 21 listopada 1830. Warto odnotowaæ, ¿e w tym czasie jego s¹siadem by³ hrabia Puttkamer,
m¹¿ Maryli Wereszczakówny.
W pa³acu jaszuñskim zamieszkiwa³a tak¿e przez jaki czas piêkna
Ludwika niadecka, siostra Jana i Jêdrzeja, m³odzieñcza muza Juliusza
S³owackiego, który odwiedzi³ ponoæ to miejsce trzykrotnie (Ludwika
by³a starsza od niego o szeæ lat, kiedy siê poznali, Julek mia³ zaledwie
16 lat a ona 22):
Przez te trzy lata dziecko z czarnemi oczyma
Pozna³o mi³oæ.  Pierwsz¹ i ostatni¹ by³a,
I najsilniejsza z uczuæ, uczucia prze¿y³a.
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Widzia³em go przy stopach dziewicy  anio³a,
Czarnemi weñ oczyma patrzy³a i blad³a,
Myl¹c o dziecka ¿yciu, bo z wielkiego czo³a
Przysz³oæ mu nieszczêliw¹ jak wró¿ka odgad³a ( )
A s³owa jej tak by³y ³agodne, tak dr¿¹ce,
¯e we wspomnieniach dziecka zlane, da³y dwiêki
Podobne do mi³oci zeznanej wyrazu.
Ona umia³a oczom nadaæ wzrok rozkazu,
I nieraz wstrzymaæ zamach samobójczej rêki 13.
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Lokatorem w Jaszunach by³ tak¿e Micha³ Baliñski (1794-1864) 
znany historyk i publicysta, profesor Uniwersytetu Wileñskiego, autor
Historii miasta Wilna i Staro¿ytnej Polski.
Celem wyjazdu na Ziemiê Solecznick¹ by³y te¿ odwiedziny dwóch
polskich placówek owiatowych  Szko³y redniej im. Micha³a Baliñskiego w Jaszunach (za³o¿onej w 1900) oraz Gimnazjum im. Jana
niadeckiego w Solecznikach. Obie borykaj¹ siê z trudn¹ sytuacj¹
finansow¹ i utrudniaj¹cymi ¿ycie litewskimi przepisami edukacyjnymi, kultywuj¹ jednak jak mog¹ polsk¹ tradycjê. Uczestnicy tej
wycieczki literacko-krajoznawczej przekonali siê o tym, zwiedzaj¹c
najpierw Szkoln¹ Izbê Pamiêci w Jaszunach, a nastêpnie uczestnicz¹c w uroczystej akademii, przygotowanej specjalnie na ich czeæ
w gimnazjum solecznickim. Dyrektor pierwszej placówki z dum¹
pokazywa³ ocalone z bolszewickiej po¿ogi unikatowe ksi¹¿ki, znajduj¹ce siê niegdy w ksiêgozbiorze pa³acu w Jaszunach: Pocz¹tki
chemii (1816) Jêdrzeja niadeckiego oraz Pamiêtnik o ¿yciu Jana
niadeckiego (1836) Micha³a Baliñskiego. Natomiast w Soleczni-

Migawki z podró¿y literackiej po piêknej Ziemi Solecznickiej
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W okolicach Solecznik zapada wieczór
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kach m³odzie¿ z ogromnym zaanga¿owaniem recytowa³a wiersze
polskich poetów, odpiewa³a tak¿e pieñ O ziemi rodzinnej, a prymus szko³y, Sta Songin, wyrecytowa³ z pamiêci u³o¿ony przez siebie hymn szko³y.
Ostatnim akordem wizyty w So³ecznikach by³o pami¹tkowe zdjêcie, wykonane na g³ównym placu przed Urzêdem Miasta, gdzie postawiono pierwszy na Litwie poza Wilnem pomnik Adama Mickiewicza.
Postaæ wieszcza usytuowana zosta³a na charakterystycznym kamiennym ³uku przypominaj¹cym têczê  znak pojednania miêdzy narodami
litewskim i polskim. Poni¿ej w obu bratnich jêzykach widnieje zdanie,
koñcz¹ce balladê Romantycznoæ: Miej serce i patrzaj w serce (Þiurëk
ðirdimi á ðirdá).
Program trwa³ dalej, a ja  wracaj¹c do Polski nocnym autobusem,
jad¹cym przez Kowno, Bia³ystok do Warszawy, unosi³em w sobie obrazy Wilna, wspominaj¹c frazy nostalgicznego wiersza Czes³awa Mi³osza:
Nigdy od ciebie, miasto, nie mog³em odjechaæ.
D³uga by³a mila, ale cofa³o mnie jak figurê w szachach.
Ucieka³em po ziemi obracaj¹cej siê coraz prêdzej
A zawsze by³em tam: z ksi¹¿kami w p³óciennej torbie,
Gapi¹cy siê na br¹zowe pagórki z wie¿ami wiêtego Jakuba,
Gdzie rusza siê drobny koñ i drobny cz³owiek za p³ugiem,
Najoczywiciej od dawna nie¿ywi (...)14.
Marek Bernacki
Bielsko-Bia³a, 4 lipca 2008
Przypisy
1
R. Mieczkowski, Co nam zosta³o z dawnej spucizny Jagiellonów?, Znad
Wilii, 1/33 2008, s. 30-31.
2
Spotkania dyskusyjne odbywa³y siê w Muzeum im. Adama Mickiewicza, w
Instytucie Polskim oraz w Ambasadzie RP w Wilnie, przy ul. Jana 3. W ramach
sympozjum odby³o siê tak¿e zwiedzanie Uniwersytetu Wileñskiego (niegdy Stefana Batorego), najstarszej po wszechnicy krakowskiej wy¿szej uczelni na ziemiach dawnego Królestwa Obojga Narodów. Tego dnia autor niniejszego sprawozdania przekaza³ do ksiêgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej 6. tom bielskiego pisma
naukowego wiat i S³owo, pt. Czytanie Mi³osza oraz ksi¹¿kê autorsk¹ pt. Wyprowadzi³ mnie z Ziemi Ulro. Szkice o twórczoci Czes³awa Mi³osza, BielskoBia³a 2005, któr¹ zaprezentowa³ tak¿e w Studium Polonistycznym Uniwersytetu
Wileñskiego.
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Pañstwo Beynarowie (Pawe³ Jasienica to pseudonim literacki Lecha Beynara
 przyp. M.B.) mieszkali w czasie drugiej wojny wiatowej na obrze¿ach Wilna,
przy ul. wiêciañskiej 16, notabene w ich najbli¿szym s¹siedztwie mieszka³a siostra Józefa Pi³sudskiego, któr¹ pani Ewa dobrze zapamiêta³a z lat dzieciñstwa.
Miejsce to uczestnicy XV Maja nad Wili¹ mieli mo¿noæ zobaczyæ czwartego
dnia obrad w godzinach porannych, przed wyjazdem do Jaszun i Solecznik.
4
Podajê za dwujêzyczn¹ ksi¹¿k¹ Rimantasa alny i Wojciecha Piotrowicza,
Adam Mickiewicz w Wilnie, Wilno 2007, s. 92.
5
Cyt. za: Andrzej K. Wakiewicz, Widmowe wiat³o wspólnoty, Warszawa
2001, s. 20.
6
Wiersz zapisany na kartce przez autora.
7
Antoni Radczenko, XV edycja Spotkania Poetyckiego Maj nad Wili¹, Kurier Wileñski, 27 maja 2008, s. 3.
8
Tam¿e.
9
M. Bernacki odwo³a³ siê do zestawienia statystycznego: W po³owie XVI w.
ludnoæ (Rzeczypospolitej Obojga Narodów) liczy³a blisko 10 milionów mieszkañców. Jej podstawowy trzon stanowi³y trzy, a raczej cztery narodowoci, ¿yj¹ce od
wieków na w³asnym terenie, z w³asnym jêzykiem, wyznaniem, tradycj¹ i kultur¹.
Najwiêksz¹ grupê (ok. 40 %) stanowili Polacy, zamieszkuj¹cy g³ównie zachodnie i
rodkowe tereny pañstwa. Na wschodzie dominowali Rusini (ok. 20%) i Litwini
(ok. 10%). Ponadto niespe³na 10% ludnoci stanowili Niemcy, szczególnie liczni na
Pomorzu i Warmii. Pozosta³a ludnoæ to przybysze z ca³ej Europy: ¯ydzi, Ormianie, W³osi, Grecy, Francuzi, Holendrzy, Anglicy, Szkoci i inni W Koronie i na
Litwie dominowali rzymscy katolicy, a oprócz nich protestanci ró¿nych konfesji.
Na ziemiach ruskich przewagê stanowili prawos³awni, po Unii Brzeskiej (1596)
wydzielili siê z nich unici, uznaj¹cy zwierzchnictwo Rzymu. Coraz bardziej znacz¹c¹ grupê narodowo-religijn¹ stanowili ¯ydzi. (Cyt. [za:] Maria i Kazimierz
Piechotkowie, Krajobraz z menor¹, Wroc³aw 2008, s. 45-46).
10
Wyg³oszone referaty publikowane s¹ na ³amach Znad Wilii.
11
Cytowany wiersz, ofiarowany pisz¹cemu te s³owa jeszcze w Wilnie, wszed³
do tomiku Krystyny Lenkowskiej, Sztuka bia³ego, Warszawa 2008, s. 20.
12
A. Mickiewicz, Romantycznoæ (fragment), w tego¿, Wybór poezji, oprac.
Cz. Zgorzelski, Wroc³aw 1986.
13
J. S³owacki, Godzina myli, fragment poematu (w. 211-217, 225-229), w
którym poeta wspomina Ludwikê niadeck¹, [w:] tego¿, Powieci poetyckie, oprac.
M. Ursel, Wroc³aw 1986, s. 280.
14
Pocz¹tkowy fragment wiersza Nigdy od ciebie, miasto napisany przez Cz.
Mi³osza w 1963, który wszed³ do tomu Gucio zaczarowany (1965).
3
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Kartka wi¹teczna z jeleniem i ³abêdziem
nieg pada, mróz mrozi  a¿ wieci
bia³o niebia³o
w zamieci
wokó³ góry zamkowej
wilk ze snu podnosi g³owê 
lad jego na Wilczej £apie,
siwa sieræ Boufa³³ówkê ozdabia
reflektory pieszcz¹ grzbiet zje¿ony
pusta zbroja zadzwoni
pokrzy¿ackiego ducha
zbud siê tej nocy tej z ufnoci¹
i wiar¹, porozmawiaj z sikor¹
z dziupli u Bernardynów
wierz, ¿e starówki uliczki
to jarz¹ce siê wieczki
i w magiczne widzenie
dzieciêcych oczu:
z Doliny Swintoroga
zaczarowany jeleñ na rogach
podniós³ me Wilno wysoko
na siedmiu wzgórzach
26 listopada 1983  18 grudnia 1997
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urwisko nad Wili¹
ty jest prawic¹ ojca rzek
w gipsie nabrze¿y jak po bitwie
s³odkie ³zy miasta, gorzki miech
w twych ¿y³ach kr¹¿¹ nieuchwytnie
soniny czar, ¿elazna czarna woda 
kanalizacji i cieków os³oda
ty wszechwiedz¹ca, rozkwitasz przed nami
wszechtêczowymi miejskimi prawdami
aut nawa³nica ju¿ ko³ysze mostem
most jêczy, ale nie mie powstaæ
przeciwko nam, pos³uszny naszym planom
w nas pok³adaj¹c nadzieje nietrwa³e
sk³adasz w ofierze Wilnu swoj¹ falê
ono oddycha za ciebie  i za nas
18 lipca  5 sierpnia 1985
Przek³ad z litewskiego: Alicja Ryba³ko
Wiersze pochodz¹ ze zbioru Przenieæ Wilno do serca. Portret Miasta, Biblioteka Znad Wilii, Wilno 2009
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Wileñski bruk
I znowu deszcz nad Wilnem
Przebrzmia³ na bruku.
To nie do wiary:
Kamienie,
A oddychaj¹ Bia³orusi¹.
2001
Na Zwierzyñcu
Pod kocielnym murem
Starzec krzy¿e ma³e sprzedaje.
I nie wie, w jakim jêzyku przemówiæ.
2002
Drogie Wilno
W zanie¿onym bzie,
W dwiêku dzwonu kocielnego
Wróble wiergoc¹.
2002
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Podje¿d¿am do Wilna
O, poznajê z daleka:
To wiêtojañska dzwonnica
Pod czerwonymi dachami,
w mgle pe³nej niegu.
2002
Przyje¿d¿am do Wilna z daleka
Przez ca³¹ noc autobus marudzi³.
Oto i Wilno!
Powstaje jak sen ró¿owy.
2003
***
List od przyjaciela z Ojczyzny
Wspomnienia przywróci³.
Pod Wilnem pachn¹ wierki.
2003
Z bia³oruskiego t³umaczy³: Romuald Mieczkowski
Wiersze pochodz¹ ze zbioru Przenieæ Wilno do serca. Portret Miasta, Biblioteka Znad Wilii, Wilno 2009. Inne wiersze wileñskie Zianona Pazniaka, zamieszczone w tej antologii by³y drukowane w Znad Wilii, 3/15 2003
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LECH AB£A¯EJ

MYLI SPOD SZTALUGI
j W postmodernizmie mo¿na znaleæ rodzynki. Tylko bu³ka z trocin.
j S¹ tylko pojêcia piêkna.
j Marzê o ufundowaniu nagrody Za odwagê bycia normalnym.
j Sen  ostatni przyjaciel biednych.
j Najmniej wiêtoci w tych, którzy potrzebuj¹ jej od innych.
j Filozofia  jak dom z koronek. Wygl¹da piêknie, ale nic poza tym.
j S¹siad nie mo¿e byæ geniuszem.
j Najlepsza maska dla konformisty  maska buntownika.
j Ca³y czas mylê o tym, jak zarobiæ na ¿ycie myl¹c.
j XX wiek skoñczy siê dopiero wtedy, jak przeminie moda na d¿insy.
j Wolnoæ przychodzi naga. Ale jak s¹ ubrani ci, którzy j¹ rozebrali!
j Najbardziej skomplikowane teorie nie wytrzymuj¹ prostych pytañ.
j ¯yciowe ciosy mog¹ byæ klapsem anio³a stró¿a.
j Nie ma utopisty, który siê nie uwa¿a za realistê.
j Samotnoæ zaczyna siê od tego, ¿e nie masz do kogo zadzwoniæ po 22-giej.
j Pieni¹dze to nie wszystko. Ale¿ nic nie jest wszystkim!
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j Nie wolno artycie merdaæ ogonem  zaczynaj¹ dr¿eæ rêce.
j Uczmy siê elegancko nieæ swój krzy¿!
j Pora wreszcie zadbaæ o komfort i na barykadach!
j Z bohaterami najlepiej mieæ do czynienia, gdy s¹ ju¿ na pomnikach.
j Poeta jest wolnym ptakiem, zamkniêtym w klatce swego jêzyka.
j Kobiety s¹ lepsze od mê¿czyzn. Prócz tych, które tak myl¹ o sobie.
j Nie ma kryzysów ekonomicznych. S¹ tylko moralne.
j Czy kiedy feministka mówi do mê¿czyzny: Ty, babo!  to komplement?
j Dlatego i wybitny, ¿e go czêsto bito...
j Szczêcie m³odoci  nie myleæ o staroci.
j Szczêcie staroci  wspominaæ m³odoæ.
j Czy wystarczy dla szczêcia nieobecnoæ nieszczêcia?
j Dlaczego wród imion kobiecych nie ma imienia Enigma?
j Czy w raju ogl¹da siê transmisje na ¿ywo z piek³a?
j Bywaj¹ epoki, nie warte swoich artystów.
j Nic tak nie zalepia, jak z³udzenie wszechwiedzy.
j Czy anio³y potrafi¹ piewaæ basem?
j Im wiêkszy dom zbudujesz sobie, tym mniej w nim bêdzie miejsca dla
innych.
j Im lepsza myl przysz³a ci do g³owy, tym wiêksza mo¿liwoæ, ¿e przedtem ju¿ odwiedzi³a czyj¹ inn¹.
j Niektórym ludziom nie mówi siê dobrych s³ów  oszczêdza siê ich
dla nekrologu.
j Jêzyk wspó³czesnych krytyków sztuki nie s³u¿y temu, ¿eby co zrozumieæ, tylko  temu, ¿eby nikt nic nie zrozumia³.
Lech Ab³a¿ej
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PRZECZYTANE
ZBIGNIEW S. SIEMASZKO:
KORESPONDENCJA Z GIEDROYCIEM
Rafa³ Stobiecki
Bohatera naszego dzisiejszego spotkania* mia³em
przyjemnoæ poznaæ latem 2000 roku, w trakcie pobytu w Londynie, gdzie zbiera³em materia³y do ksi¹¿ki, powiêconej historiografii polskiej na uchodstwie.
Od tego czasu utrzymujemy ze sob¹ kontakt telefoniczny i listowny. Kilkakrotnie mia³em okazjê gociæ
w londyñskim domu Pañstwa Siemaszków. Powierzenie mi wyg³oszenia krótkiego wprowadzenia do dzisiejszego spotkania traktujê jako wielkie wyró¿nienie i
dowód zaufania.
Tradycyjnie zacznê od kilku informacji natury biograficznej. Zbigniew S. Siemaszko urodzi³ siê w 1923 w maj¹tku Lachowszczyzna
(powiat postawski), na d. Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.
Przez szeæ lat uczêszcza³ do Gimnazjum oo. Jezuitów w Wilnie, uzyskuj¹c ma³¹ maturê w 1939. Ojciec, Antoni, prawdopodobnie zosta³
rozstrzelany przez NKWD wiosn¹ 1940, a rodzinê wywieziono do Siemijarska nad Irtyszem. W marcu 1942 Zbigniew Siemaszko wst¹pi³ do
Wojska Polskiego. Przez Persjê, Irak, Palestynê i Po³udniow¹ Afrykê
przyby³ w kwietniu 1943 do orodka szkoleniowego cichociemnych
³¹cznociowców w Polmont (Szkocja). W lipcu 1944 przeniesiono go
jako radiotelegrafistê (w stopniu kpr. pchor.) do centrali radiowej Sztabu Naczelnego Wodza pod Londynem. Po wojnie zda³ maturê w Szkocji i ukoñczy³ studia elektroniczne w Polish University College, uzyskuj¹c tytu³ B.Sc. (Eng.), London University. Póniej przez 34 lata by³
zatrudniony w przemyle elektronicznym, g³ównie w BCC Ltd., wchodz¹cej w sk³ad Racal Electronics. Przez d³u¿szy czas pe³ni³ funkcjê
Chief Engineer-Reliability, maj¹c przede wszystkim do czynienia ze
sprzêtem radiowym dla wojska. W 1956 o¿eni³ siê z Mari¹ Kolanowsk¹,
nauczycielk¹ matematyki w brytyjskich szko³ach. Maj¹ trzy córki (dwie
skoñczy³y historiê, jedna  matematykê) i dwóch wnuków.
Mimo ukoñczenia studiów elektronicznych, prawdziw¹ pasj¹ Zbi*Tekst przedstawiony 22 stycznia 2009 w Klubie Ksiêgarza w Warszawie.
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gniewa S. Siemaszki pozosta³a jednak historia, ze szczególnym uwzglêdnieniem szeroko rozumianych dziejów sprawy polskiej w czasie II wojny
wiatowej. Jest autorem kilkunastu ksi¹¿ek, w tym m.in. Narodowe
Si³y Zbrojne, pierwszej w polskiej historiografii monografii na temat tej
organizacji W sowieckim osaczeniu czy Dzia³alnoæ genera³a Tatara,
publikowanych w Londynie. Od niedawna, dziêki Wydawnictwu Norbertinum, jego prace dostêpne s¹ tak¿e w Polsce. Publikowa³ tak¿e w
prasie emigracyjnej  w Wiadomociach, Dzienniku Polskim i Przegl¹dzie Powszechnym, redagowanym przez o. Jerzego Mirewicza.
Zbigniew S. Siemaszko jest historykiem samoukiem, badaczem o
naturze wolnego strzelca. Byæ mo¿e dlatego od pocz¹tku w rodowisku historyków polskich na Wyspach Brytyjskich zajmuje miejsce
szczególne. W licie do mówi¹cego te s³owa z 2007 pisa³ m.in.:
Czy jestem historykiem? Mo¿e raczej pisz¹cym o historii. A drugie
pytanie  czy emigracyjnym? Na pewno emigracyjnym w sensie geograficznego zamieszkania i w sensie zdecydowanego sprzeciwu wobec uto¿samienia siê z t¹ polskoci¹, która uleg³a sowietyzacji, tzn. z polskoci¹ wiêkszoci. Natomiast nie w sensie zorganizowanych historyków, zgrupowanych wokó³ Tek Historycznych, których w ogóle nie
znam i mo¿e tylko raz, czy drugi mia³em w rêku, a periodyku, wydawanego przez Lanckoroñsk¹ i ks. Meysztowicza (chodzi o Antemurale 
R.S.) nie zna³em wcale, i nawet nie pamiêtam jego tytu³u. Dlaczego
by³a taka sytuacja? Chyba dlatego, ¿e ci zorganizowani historycy
nie uwa¿ali mojej pracy jako historycznej, a ja nie ceni³em zbyt wysoko
ich interpretacji historycznych i by³em zwi¹zany z Zeszytami Historycznymi Giedroycia, które mia³y o wiele szersze pojêcie o historii, ni¿
zorganizowani historycy.
I tu dochodzimy do kwestii zasadniczej  mianowicie przyczyn
wieloletniej wspó³pracy Zbigniewa S. Siemaszki z Jerzym Giedroyciem
i redagowanymi przezeñ periodykami  Kultur¹ i przede wszystkim
Zeszytami Historycznymi. Po pierwsze, jak siê wydaje, trzeba tu
wspomnieæ o tym, ¿e obaj emocjonalnie zwi¹zani byli z tradycj¹ Kresów d. Rzeczypospolitej, ich trudn¹ do pojêcia dla wspó³czesnych Polaków specyfik¹, opieraj¹c¹ siê na wieloci jêzyków, religii, obyczajów, wreszcie cech mentalnych zamieszkuj¹cych je narodów. Ojciec
Innocenty Maria Bocheñski napisa³ swego czasu artyku³ o polskoci
pierwszego i drugiego piêtra. Polak pierwszego piêtra wyznaje polskoæ
zamkniêt¹, zapatrzon¹ w siebie, nietolerancyjn¹ wobec Innych. To polskoæ znana nam z tradycji endeckiej, w du¿ym stopniu kontynuowana
w czasach PRL. Ale istnia³a zawsze tak¿e inna polskoæ  daleka od
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nienawici etnicznej, otwarta, tolerancyjna, ciekawa wiata, nawi¹zuj¹ca do tradycji jagielloñskiej. W³anie takim Polakiem by³ redaktor Giedroyc i jest nim bohater dzisiejszego spotkania. Po drugie, obaj Panowie mieli podobny stosunek do polskiego Londynu, g³ównego centrum emigracji po 1945 roku. By³ to stosunek krytyczny wobec tzw.
postawy niez³omnej, w du¿ym stopniu ignoruj¹cej ¿ycie Polaków w
Kraju. Z dystansem i ironi¹ obaj obserwowali tocz¹ce siê na Wyspach
Brytyjskich gry i spory polityczne. Po trzecie wreszcie, po³¹czy³a ich
wspólna wizja historii i jej roli w ¿yciu narodu. Niezbyt cenili historiografiê akademick¹, charakteryzuj¹c¹ siê czêsto hermetycznym jêzykiem, wielk¹ iloci¹ przypisów, analizuj¹ca anonimowe procesy, trudna w lekturze. Optowali za histori¹ ¿yw¹, stawiaj¹c¹ w centrum zainteresowania jednostkê, pisan¹ w formie l¿ejszej, czêsto eseistycznej. Jednoczenie dalek¹ od apologii oraz w miarê mo¿liwoci woln¹ od politycznych i ideologicznych serwitutów. Zbigniew S. Siemaszko jest przekonany, jak mówi³ w czasie jednej z rozmów, toczonych w Londynie,
¿e historia musi d¹¿yæ do prawdy /.../; musi byæ stale krytyczna, ale nie
powinna wydawaæ wyroków i jednych skazywaæ na szubienicê, a drugich na trybunê.
W promowanym dzisiaj tomie korespondencji, obejmuj¹cym lata
1959-2000, znalaz³o siê 438 listów. Jak wiemy z Wprowadzenia, jest
ich w sumie wiêcej  678, z przyczyn redakcyjnych Zbigniew S. Siemaszko musia³ zatem dokonaæ selekcji. Tom ten ró¿ni siê w wielu miejscach od podobnych ksi¹¿ek, publikowanych w serii Archiwum Kultury. Nie ma w nim b³yskotliwych analiz ówczesnej sytuacji politycznej, wielkich sporów emigracyjnych, niewiele znajdziemy zas³yszanych
opinii i plotek. Nie znaczy to, ¿e jest mniej ciekawy. Dziêki korespondencji Z. S. Siemaszki, jednego z najbardziej p³odnych autorów Zeszytów Historycznych, poznajemy niejako innego Jerzego Giedroycia
 wnikliwego i drobiazgowego redaktora, inspiruj¹cego i dyskutuj¹cego ze swoimi wspó³pracownikami, czêsto przypominaj¹cego o terminach oddania tekstów, ale jednoczenie cz³owieka tolerancyjnego i
wyrozumia³ego. Tym samym otrzymujemy unikaln¹ mo¿liwoæ wgl¹du w redakcyjn¹ kuchniê, wydawanych przez Giedroycia pism. Dowiadujemy siê tak¿e wiele o genezie ró¿nych historycznych inicjatyw,
w tym o kulisach, towarzysz¹cych powstaniu wspomnianej pracy o
Narodowych Si³ach Zbrojnych.
To jednak nie wyczerpuje walorów prezentowanej dzi ksi¹¿ki. Jest
ona równie¿ ciekawym zapisem ówczesnego sposobu mylenia o II
Rzeczypospolitej, losach sprawy polskiej w czasie II wojny wiatowej,
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prezentuje wreszcie wra¿enia Z. S. Siemaszki z jego pierwszych podró¿y do Polski. W centrum korespondencji obu panów, s¹ wiêc relacje
kraj  emigracja, bilans rz¹dów komunistycznych w Polsce i ich wp³yw
na mentalnoæ spo³eczeñstwa, stan krajowej oraz emigracyjnej historiografii. Przez pryzmat zamieszczonych w tomie listów mo¿emy przeledziæ ewolucjê i horyzont historycznych zainteresowañ obu Panów,
ich stosunek do czo³owych postaci z emigracyjnego i krajowego ¿ycia
umys³owego, dowiedzieæ siê, jak wybory i dylematy Polaków z Kraju
by³y komentowane w Londynie i Pary¿u.
Rafa³ Stobiecki
Zbigniew S. Siemaszko, Korespondencja z Jerzym Giedroyciem (1959-2000),
Norbertinum, Warszawa 2008, s. 404.

ZNAD WILII W KIOSKACH RUCHU W POLSCE
Niestety, w nielicznych, równie¿ w salonikach prasowych,
ulokowanych czêsto na dworcach PKP i PKS, dlatego
NAJPROSTSZYM I PEWNYM SPOSOBEM POSIADANIA
ZNAD WILII JEST PRENUMERATA,
Z£O¯ONA W NAJBLI¯SZYM OD PAÑSTWA KIOSKU RUCHU
Oczywicie, czasopismo mo¿na zaprenumerowaæ poprzez redakcjê i otrzymywaæ je regularnie poczt¹. Proszê pytaæ o kwartalnik tak¿e:
 w G³ównej Ksiêgarni Naukowej im. B. Prusa w Warszawie  ul. Krakowskie Przedmiecie 7; w Towarzystwie Mi³oników Wilna i Grodna, Stowarzyszenie Wspólnota Polska  ul. Krakowskie Przedmiecie 64; w ksiêgarniantykwariacie Gryf przy ul. J. D¹browskiego 71;w siedzibie Kluboksiêgarni
Serenissima, ul. Chmielna 16 lok. 2, www.sernissima.pl.
 dystrybucja w Olsztynie  Krzysztof Jankowski, tel. 089 5344878;
 bezporednio u redaktora  48 508764030, e-mail: znadwilii@wp.pl
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PRZENIEÆ WILNO DO SERCA. PORTRET MIASTA
Romuald Mieczkowski
Szczêliwe to miasto, o którym opowiada
siê legendy, pisze powieci i wiersze, piewa
pieni, uwiecznia siê jego piêkno pêdzlem. Do
grona magicznych grodów niew¹tpliwie nale¿y
Wilno, wys³awiane w ci¹gu wieków w ró¿nych
jêzykach i na ró¿ne sposoby. Poetycka vilniana jest niezwykle bogata, gdyby j¹ zebraæ do
jednego miejsca  wype³ni³aby ona z pewnoci¹ rega³y ca³kiem pokanej biblioteki.
Wilno obdarza³o natchnieniem wielu artystów
nie od wczoraj. I nadal oczarowuje, zachwyca,
a czasami  niekopokoi i boli. Obdarza natchnieniem kolejne ju¿ pokolenia miejscowych twórców, inspiruje przyby³ych
do niego artystów i poetów. Wierszy o Grodzie nad Wili¹ jest bardzo
du¿o, bywaj¹ jednak one rozproszone w ró¿nych wydaniach, czêsto przypadkowych, w prasie. Od dawna mia³em zamiar, a¿eby zebraæ ciekawsze utwory  nie da siê przecie¿ wszystko wrzuciæ do jednego kosza 
by zastanowiæ siê, czym jest dla nas Wilno dzisiaj. Inaczej je widzi wspó³czesny Polak, inaczej  Litwin, ¯yd, Bia³orusin czy Rosjanin. W tym
bogactwie tworzenia portretu Miasta z perspektywy naszych czasów
zdarzaj¹ siê, co naturalne, rzeczy stereotypowe i wtórne. Zdajê sobie
doskonale sprawê, ¿e i w tym wydaniu nie da siê ich unikn¹æ, ¿e wybór
wcale nie wyczerpuje zagadnienia i mo¿e mieæ znamiona przypadkowoci. Nie do wszystkich autorów, dotykaj¹cych strun Wilna w swej twórczoci, mog³em dotrzeæ, nie mia³em mo¿liwoci przet³umaczenia wielu
ciekawych utworów z innych jêzyków, a przede wszystkim z litewskiego. Mylê, ¿e do tej inicjatywy bêdê powraca³, a¿eby ten poetycki portret
Miasta pozyskiwa³ wci¹¿ nowe barwy i odcienie.
W tym Portrecie Miasta ograniczy³em siê do twórców wspó³czesnych. Wyj¹tek stanowi¹ wiersze S³awomira Worotyñskiego, poety na
wskro wileñskiego i Kolegi, który przedwczenie odszed³ w roku 1983.
Trzeba powiedzieæ, i¿ w widzeniu i prze¿ywaniu Wilna przez Polaków wiêkszoæ z nich odbywa niejako pielgrzymki poetyckie do miejsc,
uwiêconych tradycj¹ i histori¹. £¹czy to twórców z ró¿nych zak¹tków Polski  bez wzglêdu na ró¿nice pokoleniowe i warsztatowe, a
tak¿e z Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych.
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Tylko z ich strof ostrobramskich da³oby siê uczyniæ oddzieln¹ antologiê (taka inicjatywa by³a realizowana w Bia³ymstoku). Wa¿ne miejsce
w ich vilnianie zajmuje Cmentarz na Rossie, przywo³ywane s¹ miejsca, zwi¹zane z obecnoci¹ Mickiewicza.
Bardziej uniwersalnie do tematu Wilna podchodz¹ Litwini, miasto tutaj czêsto jawi siê i zaznacza nie tyle topograficznie, co sytuacyjnie. Jeszcze inne i ciekawe s¹ ród³a inspiracji Wilnem twórców innych narodowoci  Bia³orusinów, Tatara, Rosjanina, Czecha i Estoñczyka...
Chcê podziêkowaæ Poetom za nades³ane utwory, pomoc w przek³adach i wyrozumia³oæ wobec przedsiêwziêcia. Zaprosiæ do udzia³u
 mam tak¹ nadziejê  w jego kolejnych edycjach.
Tak napisa³em o zbiorze, w którym znalaz³y siê wiersze 50 autorów. Oto ich nazwiska w porz¹dku alfabetycznym:
Ihar Babkou, Vladas Braziûnas, Tadeusz Chabrowski, Wies³aw Ciesielski, Marek Dettlaff, Leszek D³ugosz, Józefa Drozdowska, Karol
Grenzler, Barbara Gruszka-Zych, Ignacy Fiut, Bogdan Hildebrandt,
Ludmi³a Janusewicz, Georgij Jefremow, Antanas A. Jonynas, Anna
Kajtochowa, Hanna Karp, Wojciech Kawiñski, Anna Kielan, Krystyna
Konecka, Vytautas Landsbergis (Jonas emkalnis), Dariusz Tomasz
Lebioda, Krystyna Lenkowska, Jonas Liniauskas, Jacek Lubart-Krzysica, Romuald £awrynowicz, Wanda £omnicka-Dulak, Aidas Marèënas,
Marcelijus Martinaitis, Libor Martinek, Henryk Ma¿ul, Waldemar Michalski, Romuald Mieczkowski, El¿bieta Musia³, Janina Osewska, Stefan Pastuszewski, Zianon Pazniak, Wojciech Piotrowicz, Aarne Puu,
Daniel Ratz, Tadeusz Rawa, Alicja Ryba³ko, Ramutë Skuèaitë, Marek
Sobczak, Anna So³but, Józef Szostakowski, Wies³aw Szymañski, Tomas Venclova, Marek Wawrzkiewicz, S³awomir Worotyñski.
Ka¿dy z autorów zosta³ zaprezentowany co najmniej jednym wierszem. Ci, którzy pisali o Wilnie wiêcej, maj¹ ich po kilka, a nawet kilkanacie. Przy opracowaniu wydania stara³em siê zrezygnowaæ z utworów wtórnych, choæ nie wiem, czy to mi siê uda³o  serdeczny i ciep³y
stosunek do Miasta nad Wili¹ niektórych autorów móg³ sprawiæ, ¿e
mniej surowo podchodzi³em do ich strof wileñskich. Ponadto s¹ to
wiersze twórców bardzo ró¿nych, równie¿ pokoleniowo.
W zbiorze umieci³em zdjêcia w³asnego autorstwa, staraj¹c siê dope³niæ ów Portret Miasta  poprzez fragmenty jego tkanki architektonicznej i obrazowej.
Romuald Mieczkowski
Przenieæ Wilno do serca. Portret Miasta. Zebra³ i opracowa³, zdjêcia i projekt
ok³adki  Romuald Mieczkowski, Biblioteka Znad Wilii (3), Wyd. Znad Wilii,
Wilno 2009, s.160.
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BIBLIOTEKA ZNAD WILII
Przenieæ Wilno do serca. Portret Miasta * Zebra³, opracowa³ i
zdjêcia wykona³  Romuald Mieczkowski *
Biblioteka Znad Wilii  3 * Wilno 2009
Wiersze 50 autorów  Polaków (z Wilna, Polski i na emigracji),
Litwinów, Bia³orusinów, Tatara, Rosjanina, a tak¿e Czecha i Estoñczyka tworz¹ unikalny wspó³czesny portret Miasta, s¹ niejako
hymnem jego codziennoci i wiêta. Wród autorów s¹ m.in. Tomas
Venclova, Marcelijus Martinaitis i Vytautas Landsbergis, Zianon Pazniak, Barbara
Gruszka-Zych i Leszek D³ugosz, polscy poeci z Wilna, m.in.  Alicja Ryba³ko
(obecnie w Niemczech), Wojciech Piotrowicz, Henryk Ma¿ul, Józef Szostakowski i
S³awomir Worotyñski.
Szczêliwe to miasto, o którym pisze siê wiersze i piewa pieni. Wilno nadal
oczarowuje, zachwyca, a czasami  niepokoi i boli. Obdarza swym natchnieniem
kolejne ju¿ pokolenia miejscowych twórców, inspiruje przyby³ych do niego artystów
i poetów. W opracowaniu znalaz³y siê wklejki z 24 zdjêciami Grodu nad Wili¹.
Romuald Mieczkowski * Nikt nie wo³a *
Biblioteka Znad Wilii  2 * Wilno 2008
W ksi¹¿ce znalaz³y siê 82 wiersze. Ukazuj¹ one w du¿ym stopniu
Wilno, widziane przez Polaka, mocno zwi¹zanego z tym Miastem,
patrz¹cego na nie z pewnej odleg³oci i perspektywy. Który dostrzega
z³o¿onoæ nieodwracalnych zmian, stara siê uzmys³owiæ sens wielkich i ma³ych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w tych
wierszach bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o czym innym. To
widzenie wiata dope³niaj¹ fotogramy autorstwa poety, którymi szkicuje Miasto,
potraktowane nie dos³ownie, tylko jako otoczka dla zawartych prze¿yæ i rozwa¿añ.
Romuald Mieczkowski * Objazdowe kino
i inne opowiadania wileñskie *
Biblioteka Znad Wilii  1 * Wilno 2007
Literatura, dotycz¹ca Wilna i Wileñszczyzny, cieszy³a siê sympati¹ przed wojn¹, istnia³a w ocenzurowaniu w Polsce Ludowej, temat
podejmowany by³ na emigracji. Z now¹ si³¹ pojawi³a siê po zdobyciu
niepodleg³oci w Polsce i na Litwie. W wiêkszoci jednak opisywa³a
wojenn¹ gehennê i ³agry.
Co jednak dzia³o siê po wojnie na terenach, na których pozostali Polacy?
Takich wiadectw niewiele. Szczególnie, jeli chodzi o relacje, tworzone przez naocznych wiadków, którzy pozostali na Litwie, Bia³orusi czy Ukrainie. Ksi¹¿ka jest
literack¹ prób¹ przypomnienia o Polakach na Wileñszczynie. O ich przesz³oci,
dniu dzisiejszym, snach i marzeniach.
Ksi¹¿ki zamówiæ mo¿na  e-mail: znadwilii@wp.pl
Tel. w Wilnie: 370 5 2123020, w Polsce: 48 508764030
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ROMANSE ODBR¥ZOWIONYCH W£ADCÓW
Józef Szostakowski
We Wstêpie autorka przyznaje siê: Zawsze interesowa³o mnie ¿ycie osobiste królowych i królów, ich
stosunki oparte nie na politycznych lub dynastycznych kalkulacjach, ale na prawdziwych uczuciach.
Czy aby byli szczêliwi w ¿yciu osobistym? Materia³y
na ten temat gromadzi³am w przeci¹gu kilku lat, a¿
zdecydowa³am siê uj¹æ je w ksi¹¿kê.
Historia Polski i Litwy przez cztery stulecia by³a
wspólna, a wielu królów Polski by³o jednoczenie wielkimi ksi¹¿êtami litewskimi. W³adcy Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, przebywaj¹c na Litwie, zatrzymywali siê w Wilnie,
mieszkali w pa³acu, mieszcz¹cym siê obok Katedry.
W podrêcznikach historii zwyk³o siê pisaæ o polsko-litewskich zwi¹zkach dynastycznych dopiero od czasów Jadwigi i Jagie³³y. Natomiast
Kudirko cofa siê do czasów dynastii Piastowskiej, przypominaj¹c, ¿e
ju¿ w 1279 roku, aby uchroniæ Mazowsze od najazdów Litwinów, ksi¹¿ê
p³ocki Boles³aw II o¿eni³ siê z córk¹ Trojdena, Gaudemund¹ (ochrzczona
jako Zofia). By³ to prawdopodobnie pierwszy zwi¹zek ma³¿eñski mazowiecko-litewski. Kolejny fakt dotyczy czasów W³adys³awa £okietka
i Giedymina: w 1325 buduj¹c sojusz przeciwko Krzy¿akom, córka Giedymina, Aldona (na chrzcie otrzyma³a imiê Anna), wysz³a za m¹¿ za
syna polskiego króla, ksiêcia Kazimierza. Gdy ów sta³ siê królem (otrzyma³ przydomek Wielki), jego ¿ona, Anna, zosta³a królow¹ Polski. Córki
Olgierda, a siostry W³adys³awa Jagie³³y: Kenna-Joanna i Aleksandra te¿
wysz³y za m¹¿ za ksi¹¿¹t polskich. Polaków jako mê¿ów dosta³y córki
Kiejstuta, a siostry Witolda: Danuta-Anna i Rymgai³³a-El¿bieta.
Osobny rozdzia³ powiêcony jest W³adys³awowi Jagielle i jego czterem ¿onom, opisuje perypetie ma³¿eñskie w³adcy z Jadwig¹, Ann¹, El¿biet¹ i Zofi¹. Zofia, z rusiñska Soñka, by³a wyznania prawos³awnego,
podarowa³a Jagiellonom tak upragnionych synów: W³adys³awa Warneñczyka i Kazimierza Jagielloñczyka.
Autorka, opowiadaj¹c o wileñskiej mi³oci bohaterów, konkretne obiekty
miejskie ³¹czy z historycznymi postaciami w³adców: Aleksandrem Witoldem, Boles³awem witrygie³³¹, Kazimierzem Jagielloñczykiem, Stefanem
Batorym. W Katedrze Wileñskiej zwi¹zek ma³¿eñski zawarli Aleksander
Jagielloñczyk z piêkn¹ Helen¹, Zygmunt August z Barbar¹ Radziwi³³ówn¹.
lub Stefana Batorego z Anna Jagiellonk¹, siostr¹ Zygmunta Augusta, ich
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po¿ycie ma³¿eñskie daje pocz¹tek opowieci o zas³ugach Batorego dla Wilna, szczególnie jeli chodzi o za³o¿enie Akademii Wileñskiej, która w tym
roku bêdzie obchodziæ swe 430-lecie. W podziemiach Katedry snem wiecznym spoczêli Aleksander Witold i jego ¿ona, Anna oraz wileñscy biskupi.
Do udanych nale¿y rozdzia³ Zygmunt August i jego ¿ony: El¿bieta,
Barbara, Katarzyna. Dwie z nich spoczywaj¹ w krypcie Katedry. Autorka kreli psychologiczny portret króla-mê¿a, opisuje jego stosunki z
¿onami. Opowieæ o Radziwi³³ównie staje siê pretekstem, aby zaprowadziæ czytelnika do rodowego zamku Gaszto³dów w Gieranojnach,
obecnie na Bia³orusi, Barbara bowiem by³a wdow¹ po wojewodzie trockim Stanis³awie Gaszto³dzie. Opowiadanie o Dubinkach wi¹¿e z faktem, ¿e tam mieszka³a u swego brata Miko³aja Rudego Radziwi³³a, gdy
król-m¹¿ musia³ wyjechaæ do Krakowa. Ten rozdzia³ koñczy siê opowiadaniem o losach skarbu królewskiego i klejnotach królowej Barbary, które sta³y siê ponoæ w³asnoci¹ angielskiej dynastii królewskiej.
Posi³kuj¹c siê ustaleniami historyków i opiniami autorytetów, autorka przytacza mi³osne przygody w³adców. Pisze, ¿e niektórzy z nich
byli nieobliczalni w pogoni za m³odymi spódniczkami, jak choæby w
przypadku Kazimierza Wielkiego, o poznanej przez króla w Pradze m³odej
wdowie, Krystynie Rokiczanie, która licznie umiechaj¹c siê, mówi³a:
Owszem, chêtnie wszystko, ale po lubie. Przytacza te¿ wiadectwo
kronikarza o Zygmuncie Starym i królowej Bonie: Biedny stary król nie
ma w³asnej woli i na nim polegaæ nie mo¿na, bo jak tylko Bona zap³acze przed J.K.M. i zacznie drapaæ sobie twarz i oczy, i targaæ w³osy,
król zaraz mówi: Rób, jak chcesz, id i rozka¿, jak umiesz!
Królowie te¿ w Wilnie kochali nie jest such¹ relacj¹ o perypetiach
ma³¿eñskich w³adców. S¹ tu elementy reporta¿u, opisy dnia dzisiejszego miasta, jego zabytków. Stosuj¹c inwersjê czasow¹, autorka znów
cofa siê do wydarzeñ sprzed stuleci, bo to one w³anie sk³adaj¹ siê na
kanwê opowiadania. Jeden rozdzia³ zaczyna siê na Placu Katedralnym,
inny  w wileñskiej kawiarni, ale zawsze te historie zwi¹zane s¹ z miastem, jego dziejami. Autorka spodziewa siê, ¿e ksi¹¿ka zawêdruje pod
strzechy. Opisuj¹c fortyfikacje miejskie, zbudowane za czasów Aleksandra Jagielloñczyka i Zygmunta Starego, wyznaje: Bardzo bym chcia³a,
aby ksi¹¿ka ta trafi³a do r¹k nauczycieli i m³odzie¿y. Mo¿e jaka grupka ch³opców i dziewcz¹t na czele z nauczycielem przemierzy ten szlak.
Mo¿na by³oby zakoñczyæ sentencj¹ I. Krasickiego: My rz¹dzim wiatem, a nami kobiety, co w zupe³noci pasuje do królów. Wszak¿e nie
chcê ograniczyæ siê tylko do tej prawdy. Bez w¹tpienia lektura mo¿e
pos³u¿yæ nauczycielom, przewodnikom wileñskim i w ogóle mi³onikom odbr¹zowionej historii.
Józef Szostakowski
Jadwiga Kudirko, Królowie te¿ w Wilnie kochali , Wydawnictwo Polskie w
Wilnie 2008, 212 s.
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OPOWIECI POWSTAÑCZE
SZABLA WÊGRA
Barnim Regalica
Laszlo Feldessi przyby³ do nas wkrótce po sformowaniu partii rotmistrza Rawickiego. Obcokrajowcy w szeregach powstania zdarzali
siê przecie¿, jednak pojawienie siê Wêgra na Mazowszu, doæ daleko
od granicy galicyjskiej, by³o zdarzeniem niecodziennym.
Gdy ju¿ mówimy o cudzoziemcach w powstañczych szeregach 
wspomina³em wczeniej, ¿e czêæ naszych rachub na sukces wi¹zano
w³anie z przejciem m³odszych oficerów moskiewskich na nasz¹ stronê. I wcale nie tylko chodzi³o o Polaków w moskiewskiej s³u¿bie, lecz o
jak najbardziej prawdziwych Moskali. Trudno zrozumieæ decyzjê o powstaniu, jeli siê tych rachub nie wemie pod uwagê, wszak nastroje
antycarskie, wolnociowe, a przynajmniej reformatorskie, by³y w owym
czasie prawie powszechne wród oficerów, zw³aszcza m³odszych wiekiem i stopniem. Omal, ¿e nie by³o spotkania towarzyskiego b¹d dyskusyjnego, ¿eby siê nie natkn¹æ na buntownika w mundurze. Jednak inaczej
cz³owiek okrela siê, siedz¹c w gronie przyjació³, a skutki tego zakrywa
zas³ona przysz³oci, zatem nawet, gdy s¹ jako przewidywalne, to wcale
nie oczywiste. Kiedy jednak przychodzi ta chwila, w której trzeba wyci¹gn¹æ wnioski z wypowiedzianych s³ów  jest wóz albo przewóz i nic
porodku  wówczas w³¹cza siê instynkt samozachowawczy. Ta jego
postaæ, czasem nazywana konformizmem. Jasno wytyczona droga, jak¹
daje s³u¿ba wojskowa w Imperium, przeciw nadziejom garstki marzycieli I co powie, na przyk³ad, stara matka, ¿yj¹ca gdzie na ogromnej przestrzeni miêdzy guberniami o³onieck¹ a taurydzk¹, kiedy dowie siê, ¿e syn
porzuci³ armiê swego cara i poszed³ do miatie¿ników? Trac¹c tym samym
wszelkie szanse na karierê i wspomo¿enie swojej ubogiej nierzadko rodziny? Pó³ biedy, gdy mówimy o prostym odejciu  a je¿eli to wymaga
strzelania do swoich, czyli tych, co jeszcze wczoraj swoimi byli? Zabicia
znienacka, ot, takiego szefa sztabu batalionu czy dowódcy kompanii 
mo¿e byæ zrzêdliwy czy z³oliwy, a jego brak wykszta³cenia czy ograniczonoæ horyzontów (rzecz naturalna u oficerów, wychowanych w czasach Miko³aja I) mo¿e irytowaæ. Ale ¿eby zaraz zabiæ? A przecie¿ trzeba.
W pewnym sensie rozumiem tych antycarskich Moskali, którzy w
noc styczniow¹ zdecydowali siê jednak broniæ carskiego re¿imu, choæ
przecie do wczoraj mówili, ¿e co innego zrobi¹. Tym bardziej szano83
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wa³em takich, jak Potiebnia czy Podhaluzin, którzy zerwali ze wiatem
caratu ostatnie wiêzy, z broni¹ w rêku przechodz¹c na nasz¹ stronê.
£atwiej z pewnoci¹ by³o obcokrajowcom spoza imperium, s³u¿bê
w naszych szeregach traktuj¹cym jako s³u¿bê sprawie wolnoci. U
Wêgrów mog³a te¿ dojæ chêæ rewan¿u za rok 1849.
Feldessi granicê galicyjsk¹ przekroczy³ z parti¹ ¯alplachty (tego zna³
wczeniej z armii austriackiej), dziel¹c jej losy a¿ do katastrofy pod
Mo³ozowem. Tam ranny przechowa³ siê krótko w jakim dworku, którego w³aciciele, gdy nieco wydobrza³ wyprawili go w g³¹b kraju do
rodziny  pewnej, lecz zdaje siê nie zaanga¿owanej w organizacji narodowej. Sam bowiem nie chcia³ wracaæ do Galicji, lecz po pe³nym wyzdrowieniu do³¹czyæ do jakiej b¹d partii. Ta rodzina za mia³a kuzynów w naszych stronach, pojecha³ do nich, a ci ju¿ pokierowali go do
nas. Rawicki ucieszy³ siê, widz¹c, ¿e to wyrobiony w regularnej armii
¿o³nierz, a jego epopeja dowodzi, i¿ pe³en zapa³u. W dodatku przyby³ z
w³asn¹ par¹ pistoletów i szabl¹  batorówk¹. Zna³ niele polski, bo
s³u¿y³ wczeniej parê lat w Galicji, a i kilkutygodniowa wêdrówka po
Królestwie sprzyja³a doszlifowaniu jêzyka.
Ta nieco ju¿ zabytkowa szabla od razu rzuca³a siê w oczy, wietnie
wywa¿ona i dobrze le¿¹ca w d³oni. ¯adna z posiadanych przez nas
szabel i pa³aszy nie mog³a siê z ni¹ równaæ, mo¿e tylko lezginka, bêd¹ca w³asnoci¹ jednego z podoficerów, który dotar³ do nas z wojska
carskiego bardzo okrê¿n¹ drog¹. Albowiem w m³odoci oddano go w
so³daty i s³u¿y³ na Kaukazie. Tam zbieg³ wraz z paru podobnymi sobie
do Szamila, gdzie napotka³ rodaków. Spodoba³o mu siê tam, a i Czeczeñcy docenili przybyszy  nie tyle jako ¿o³nierzy, sami s¹ bowiem
chyba najlepszymi ¿o³nierzami wiata, lecz jako fachowców technicznych. Gorzej tam u nich w górach by³o z artylerzystami czy saperami.
 A walczyli z Moskalami, wiêc jakby za nasz kraj mog³em walczyæ, choæby i do ostatniego Czeczeñca. Ale kiedy wieæ mnie dosz³a o
powstaniu w kraju, uzna³em, ¿e tu bardziej siê przydam.
W drodze móg³ siê zapoznaæ z rosyjsk¹ g³ubink¹ i osobliwociami
bytu moskiewskiego, jedn¹ z nich jest mnogoæ sekt wród ch³opstwa, pod pozorami jednolitoci prawos³awia. Mia³o to dla niego pewne znaczenie, bo nierzadko ¿yczliwie traktowali zbiega, zatem domniemanego wroga rz¹du, bêd¹cego dla nich szatanem. Nie ze wszystkimi
zetkn¹³ siê osobicie, o niektórych s³ysza³ tylko.
 Mo³okanie, skopcy, ch³ystowie  cierpliwie wymienia³ zapamiêtane
nazwy,  raskolnicy, popowcy i bezpopowcy. Duchoborcy, o ci szczególnie zdatni gospodarze, zamo¿ni. Ale ju¿ najdziwniejsi to palownicy.
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Uwa¿aj¹, ¿e zbawienie mo¿na zapewniæ sobie ju¿ w tym ¿yciu przez
przeistoczenie swojej istoty drog¹ uprawianie w ci¹gu trzech lat najcilejszej ascezy. Oprócz regularnych modlitw i biczowania stosowali tak¿e post, naprawdê ma³o co wolno dodaæ do chleba z wod¹. Alkoholu te¿
nie. Za to póniej cz³owiek uczestniczy w naturze boskiej, ju¿ na ziemi.
S³ucha³em jednym uchem, myl¹c, ¿e swoimi s³owami opowiada star¹
herezjê mesaliañsk¹, obecn¹ w prawos³awiu chyba od czasów Justyniana.
 Cech¹ wspóln¹ wielu tych sekt a u palowników mocno podkrelon¹
jest pracowitoæ wyznawców, jakby modlenie siê prac¹. Powiedziano przecie¿, ¿e Bóg siódmego dnia odpocz¹³, zatem poprzednie szeæ by³y prac¹
Boga. Praca nie mo¿e byæ wy³¹cznie kar¹, by³a ni¹ dla Adama, ale nie
wyczerpuje to jej istoty; jest bowiem darem boskim, pozwalaj¹cym przeistoczyæ siebie i wiat. I tak¿e w raju praca bêdzie, choæ lekka i daj¹ca
tylko radoæ, raj zreszt¹ wyobra¿aj¹ sobie na kszta³t du¿ej wioski, bogato
obdarzonej ziemi¹, czyst¹ wod¹, sadami, pasiekami i wszelkim dobrem.
Raj rajem, ale samo siê nie zrobi, jaka tam praca bêdzie, w tym  te¿
zajêcia gorsze. I tu widz¹ szansê dla osób spoza sekty  ci skazani s¹ na
wieczne potêpienie, jednak mo¿na zapewniæ im zbawienie nawet wbrew
ich woli. Warunkiem jest przecierpienie wielkiego bólu ju¿ za ¿ycia, jakby
skrócona wersja 3-letnich dobrowolnych umartwieñ. Cierpienie bowiem
ma moc zbawcz¹, jeli wielkie, to nawet niedobrowolne.
£api¹ m³odego cz³owieka z zewn¹trz, który wczeniej do sekty przyst¹piæ siê nie godzi³. Zauwa¿my, ¿e zna on tych, co mu to proponowali
i mo¿e ich wydaæ w³adzom. Zwi¹zanego przewo¿¹ w jakie ustronie i
tam go nabijaj¹ na pal, bacz¹c by przecisn¹³ siê on w cz³owieku, omijaj¹c wa¿ne narz¹dy wewnêtrzne, tym sposobem nabity mo¿e ¿yæ nawet
kilkanacie godzin. Pal wkopuj¹, a zgromadzeni wokó³ niego modl¹ siê
i piewaj¹ psalmy. Kiedy umrze, s¹ pewni, ¿e znalaz³ siê w raju, tym
sposobem pozbywaj¹ siê niebezpiecznego wiadka, zyskuj¹c zarazem
pomocnika na tamtym wiecie. A zmar³ego licz¹ zbawionym, uwa¿aj¹c, ¿e ostatecznie zyska³ i na pewno nie spotka³a go krzywda. Z powodu tych praktyk s¹ szczególnie gorliwie ciganymi heretykami i spotkaæ ich jest naprawdê trudno.
Jego wyprawa z Kaukazu nad Wis³ê to zreszt¹ d³u¿sza osobna opowieæ, doæ, ¿e stawi³ siê tu z kaukask¹ szabl¹ w jukach, piêknie zdobion¹. Ta jedna mog³a dorównaæ szabli Wêgra.
***
Nieco wczeniej rotmistrz Rawicki dosta³ informacjê od cywilnego
naczelnika powiatu, ¿e jest kupiec, chc¹cy okazyjnie sprzedaæ sporo amunicji, ale ¿e on sam nie ma doñ zaufania. Wiadome mu bowiem skryte
85

KAWIARNIA LITERACKA

kontakty kupca  by³ nim miejscowy ¯yd, nazywaj¹cy siê Jankiel Blumsztajn  z oficerami moskiewskimi. Naboje w du¿ej iloci, a w taniej cenie, w
naszych stronach, daleko od granicy, mog³y pochodziæ wówczas tylko z
moskiewskich zapasów, zrozumia³e zatem, ¿e wszystko, co siê wi¹za³o z
ich zakupem, musia³o byæ okryte najcilejsz¹ tajemnic¹. A trudnoci z
amunicj¹ by³y prawie zawsze, pog³êbiane jeszcze przez niejednolitoæ naszej broni palnej. Trzeba dodaæ, i¿ by³o to nied³ugo potem, jak nasi zabrali
Kasê G³ówn¹ Królestwa Polskiego, zdobywaj¹c 3 miliony 600 tysiêcy rubli  sumê po prostu nie do pojêcia. Z czego 42 tysi¹ce w samych tylko
z³otych rublach, reszta banknoty i listy zastawne. Nie wiedzielimy wtedy,
¿e rz¹d moskiewski posiada³ numery tych listów, co uniemo¿liwi³o ich
realizacjê i w rêkach zosta³o nam niewiele. Niemniej, co nieco powia³o
rzadkim u nas finansowym optymizmem, wiem, ¿e Rawicki dosta³ jakie
dodatkowe pieni¹dze i bardzo chcia³ dozbroiæ oddzia³  zdecydowa³ siê by³
wiêc na transakcjê, przy zachowaniu wielkiej ostro¿noci z naszej strony.
Mia³o byæ tak, ¿e kupiec z dwoma wozami nabojów podje¿d¿a do miejsca,
gdzie droga dotyka³a masywu lasu, w którym bylimy, przecinaj¹c jego
jêzyk, przechodz¹cy na drug¹ stronê tej¿e. Pola, zaczynaj¹ce siê za ni¹,
dawa³y przestrzeñ obserwacji, samemu nie bêd¹c widzianym, a ciana
lasu  mo¿liwoæ ³atwego odwrotu i skrycia siê w razie niebezpieczeñstwa. Pod os³on¹ drzew mielimy raz dwa go roz³adowaæ si³ami ca³ej naszej partii, wiêc naprawdê szybko, po czym znikamy w zielonym morzu.
Nawet gdyby kupiec za sob¹ przywlók³ Moskali, to moglimy albo ³atwo
siê wycofaæ, albo podj¹æ walkê w terenie, redukuj¹cym ich przewagê
ogniow¹  choæ walki wola³ rotmistrz unikn¹æ w³anie z uwagi na problemy z amunicj¹. Nie muszê dodawaæ, ¿e z pieniêdzy umówionych Jankiel
dosta³ jedynie zaliczkê, ca³¹ resztê mia³ otrzymaæ po przejêciu towaru.
Nieco po umówionej porze kupiec zajecha³ bryczk¹, któr¹ sam powozi³. Obserwowalimy go z niepokojem  pojazd by³ za ma³y i zbyt
delikatny do wo¿enia ciê¿kiego ³adunku, jako¿ w istocie okaza³o siê, ¿e
go nie posiada³. Jankiel wyjani³, ¿e musia³ jechaæ okrê¿nie z uwagi na
wyj¹tkowo gêsto kr¹¿¹ce patrole i w drodze wóz zsun¹³ siê do do³u,
nie da³o rady go wyci¹gn¹æ. Zostawi³ wiêc wonicê na stra¿y towaru,
a sam przyjecha³. Je¿eli szybko wszyscy pojedziemy, mo¿na roz³adowaæ zawartoæ po prostu na konie szwadronu.
Widzia³em, jak Rawicki siê waha. Wszystko to mog³o byæ podstêpem, obliczonym na wyci¹gniêcie nas z bezpiecznej g³uszy, ale te¿ zwyk³ym zbiegiem okolicznoci. Roz³o¿y³ mapê, ka¿¹c kupcowi opisaæ, jak
jecha³ i gdzie wy³o¿y³ siê wóz. Po chwili wys³a³ podjazd w tamto miejsce, ka¿¹c rozpoznaæ po³o¿enie i galopem przywieæ tu wonicê wraz z
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jego rzeczami, jeli je ma. My czekalimy w pe³nej gotowoci.
Pod wieczór ju¿ wróci³ podjazd, wiod¹cy wonicê, a za nimi posuwa³ siê nieprzyjacielski patrol, starannie jednak zachowuj¹cy odleg³oæ
poza zasiêgiem strza³u. Nieco tylko nabojów zabraæ zdo³ali, tyle, co w
rêce i by nazbyt nie obci¹¿aæ konia. By³o oczywiste, i¿ niebawem pojawi¹ siê wiêksze si³y. Wobec ma³ej iloci amunicji rotmistrz nakaza³ szybki odwrót w g³¹b lasu, zabieraj¹c te¿ kupca i jego wonicê, pilnowanych
oddzielnie. Niebawem skry³y nas gêstwina i mrok zapadaj¹cego zmierzchu. Jeszcze jednak w przedwieczornej szarówce rotmistrz zatrzyma³
nas na niewielkiej polanie, ka¿¹c przyprowadziæ naszego kontrahenta i
obszukaæ go. Ów z pokor¹ da³ siê przeszukaæ, rêcz¹c o swojej niewinnoci. Sta³ z rozpiêtym cha³atem, spod którego wystawa³ ta³es, na nogach mia³ dobre skórzane buty z cholewami  w ogóle cz³owiek postawny, z brod¹. Gdy tak tkwi³, odrzuciwszy obok przeszukan¹ sakwê, cierpliwie pozwalaj¹c siê rewidowaæ, wygl¹da³ jak uosobienie solidnoci.
Dodajmy  solidnoci nies³usznie podejrzanej, bo nic nie znaleziono.
Przeszukano tak¿e wonicê i jego tobo³ek. Patrz¹c na jego têpaw¹,
zaroniêt¹ trzydniowym zarostem twarz i zgiêt¹ w pó³ uk³onie postaæ z
czapk¹ w rêku, co be³koc¹c¹, pomyla³em, ¿e podejrzenia rotmistrza
s¹ raczej nies³uszne. W koñcu na przeszpiegi nie wysy³a siê chyba
idiotów? Rawicki szuka³, rzecz jasna, dokumentu, który, o ile byliby
szpiegami powinni mieæ, je¿eli przekraczali z takim ³adunkiem granicê
powiatu. Tutaj byli ¿andarmom moskiewskim znani, tymczasem w
s¹siednim powiecie, który zahaczyæ musieli, chc¹c nas wywabiæ, lada
patrol kozacki móg³ ich zatrzymaæ, jako miatie¿ników  z kompromituj¹cym towarem. Powinni mieæ pod rêk¹ kwit, który w takim po³o¿eniu
ratuje im skórê, a przede wszystkim nie pozwoli na nieprzewidziane
opónienie w drodze. Ale go nie znalelimy.
Rotmistrz kaza³ im zdj¹æ buty  nic w nich nie by³o poza onucami i
smrodem. Wonica, zzuwaj¹c swoje obuwie, czapkê trzyman¹ w rêkach,
za³o¿y³ na g³owê i wtedy Wêgier b³yskawicznie zerwa³ mu j¹ po chwili,
pruj¹c no¿em. Nikt jej  trzymanej przezeñ pokornie w rêkach  nie dotkn¹³,
gdy przeszukiwano mu kieszenie, buty czy tobo³ek. A w czapce by³o udostowierienije  Feldessi poda³ je rotmistrzowi, sam po rosyjsku nie umia³.
Zaleg³a cisza, w której rotmistrz odczyta³ ¿andarmskie zawiadczenie.
 Niedobrze, panie Blumsztajn  rzek³ po chwili. Wiedzia³em, ¿e
wieszanie szpiegów nie sprawia mu ¿adnej przyjemnoci, a nie powiesiæ przecie¿ nie mo¿na by³o.  Co chcesz Pan powiedzieæ mo¿e?
 A, o czym tu mówiæ, proszê szanownego pana, interes nie wyszed³  Jankiel wypowiedzia³ to ca³kiem spokojnie.
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 Nie wyszed³  zgodzi³ siê z nim rotmistrz, daj¹c znak rêk¹. Partia
dysponowa³a kilku ¿andarmami wieszaj¹cymi, ci sprawili siê szybko i
po chwili Jankiel Blumsztajn ozdabia³ ga³¹ roz³o¿ystego dêbu stoj¹cego na skraju polanki.
 Za pozwoleniem, a ten?  ¿andarm w postawie zasadniczej przed
rotmistrzem wskaza³ pytaj¹co na wonicê, dotychczas stoj¹cego jak
skamienia³y. To go nagle obudzi³o.
 Panie oficyjerze, ja niewinny. Przysiêgam na rany Chrystusa, to
on mi kaza³, ja niewinny. Kaza³ mi czapki pilnowaæ to pilnowa³em. Przecie ja nawet czytaæ nie umiem
Rawicki siê waha³. Zasadniczo szpiegostwo na wojnie jest najwiêksz¹
zbrodni¹, w istocie jednak wonica jawi³ siê tu jako pomocnik li tylko
g³ównego ju¿ ukaranego winowajcy, okolicznoci¹ ³agodz¹c¹ mog³a te¿
byæ jego ciemnota. Ten jednak wahanie rotmistrza chyba zrozumia³ na
opak, bo gdy tak stalimy, czekaj¹c na rozkaz, nagle odepchn¹wszy pilnuj¹cego go u³ana rzuci³ siê w las, licz¹c zapewne na zapadaj¹cy zmrok
i zarola. Feldessi b³yskawicznie ruszy³ za nim, wyprzedzaj¹c mnie i innych. Zrêcznie manewrowa³ koniem, omijaj¹c ga³êzie i po chwili zbli¿y³
siê do biegn¹cego. Widzia³em elegancki ruch szabli po chwili skry³ ich
krzew, zza którego w nastêpnym momencie wyjecha³ Wêgier, trzymaj¹c
w jednym rêku g³owê zbiega za brudne sko³tunione w³osy. Podjechalimy do rotmistrza, Laszlo pokaza³ j¹ zamiast meldunku. Rawicki skin¹³
g³ow¹, rozkazuj¹c ruszaæ, bo te¿ i by³a pora, nale¿a³o liczyæ siê z pocigiem. A to  wskaza³ na czerep  po³ó¿cie gdzie na widoku, niech pochowaj¹. Wêgier, podjechawszy do m³odej sosenki, rosn¹cej przy drodze, ci¹³ jej górn¹ czêæ szybkim ruchem, po czym na powsta³¹ w ten
sposób sztywn¹ ¿yw¹ ¿erd nadzia³ g³owê wonicy. Jego rozprut¹ czapkê za³o¿y³ mu na g³owê, po czym ruszylimy.
***
Gorliwoæ i energia naszego wêgierskiego towarzysza broni rzuca³a siê w oczy.
Na pierwszym d³u¿szym popasie, kiedy nabralimy pewnoci o zgubieniu id¹cego naszym tropem nieprzyjaciela, siedz¹c z nim przy ognisku, zapyta³em go, czy wie, o co walczy.
 Oczywicie  odpar³, prze³ykaj¹c kês razowca ze s³onin¹.  O
Siedmiogród.
Nie wpad³bym na to po latach dociekañ. Moja zdziwiona gêba widaæ sama prosi³a siê o wyjanienie, bo Wêgier rozpocz¹³ je po chwili.
Otó¿ nie ulega w¹tpliwoci, i¿ to Rosja ocali³a panowanie Habsburgów
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nad Wêgrami w 1849. Zarazem sojusz Wiednia i Moskwy, mimo wszelkich
ró¿nic, cementowany jest wspólnym pogl¹dem na sprawê polsk¹. Zapewne
mniej gorliwie car Miko³aj pomaga³by cesarzowi Franciszkowi Józefowi,
gdyby nie wiadomoæ, ¿e wolnoæ Wêgier podwa¿a panowanie Austrii nad
Galicj¹, a zatem stwarza szansê na odbudowê pañstwa polskiego. Wolnoæ
Polski zdjê³aby zatem tak¿e widmo nowej rosyjskiej interwencji. A Siedmiogród by³ zawsze dla Korony wiêtego Stefana tarcz¹ od Wschodu.
Nie sposób by³o odmówiæ logiki temu rozumowaniu. Pamiêta³em jednak
to wszystko, co opowiada³ mój daleki krewny o swojej s³u¿bie w armii
wêgierskiej podczas Wiosny Ludów, gdzie pojecha³ jako ochotnik. By³ pod
rozkazami Bema, walczy³ pod Piski i Nagyszeben (tak Wêgrzy nazywaj¹
Hermannstadt), a pod Temesvar zosta³ ranny i ostateczn¹ kapitulacjê pod
Vilagos ogl¹da³ z polowego lazaretu. Do kraju wraca³, przekradaj¹c siê okrê¿n¹
drog¹, czêæ jej odby³ z jakim zrzêdliwym m³odym subiektem, który ci¹gle
liczy³ na pomoc Francji prezydenta Napoleona. Pozna³ zatem niele ojczyznê
mojego rozmówcy i mocno podkrela³, ¿e nie jedynie Austriacy i Rosjanie s¹
zagadnieniem dla Wêgrów. W Siedmiogrodzie Wêgrzy walczyli przecie¿ tak¿e
z miejscowymi Rumunami, w niektórych jego czêciach stanowi¹cymi wiêkszoæ ludnoci, ¿yj¹cej tam od prawieków. Wojna tam szybko nabra³a charakteru partyzanckiej i domowej, zatem szczególnie ³atwo wymykaj¹cej siê
wszelkim regu³om, obowi¹zuj¹cym w wojnie narodów cywilizowanych.
Nieumiejêtnoæ porozumienia siê Wêgrów z innymi narodami ich pañstwa
by³a jedn¹ z g³ównych przyczyn ich klêski w 1849.
Tak czy inaczej kwestia narodowa na Wêgrzech pod butem Wiednia by³a
zamro¿ona tylko, jasnym jest, ¿e kiedy znów wyp³ynie. Zapyta³em Feldessiego, jakie widzi sposoby unikniêcia dawnych b³êdów, jeli nowa Wiosna
Ludów siê powtórzy. Ów zapyta³, jakie w³aciwe b³êdy mam na myli.
 Ogólny taki, ¿e nie dostrzegalicie, i¿ Rumuni, S³owacy, Chorwaci czy Serbowie te¿ pragn¹ zachowania swoich w³aciwoci narodowych i chc¹, ¿eby prawo to zapewnia³o. ¯eby wolnoæ nie by³a tylko
wêgiersk¹ wolnoci¹. A szczegó³y  ot choæby taki, ¿e kiedy genera³
Bem, bêd¹cy wszak i waszym i naszym bohaterem, udzieli³ amnestii
powstañcom rumuñskim, wasi cywilni politycy j¹ uniewa¿nili.
 Prawd¹ jest, ¿e nasz wspólny bohater Bem udzieli³ amnestii rumuñskim partyzantom  Laszlo pokiwa³ powa¿nie g³ow¹.  Ale nie za to go
kochamy  prze³kn¹³ kolejny kês razowca.  Co siê tyczy nie wêgierskich narodowoci, to wszyscy poddani Korony wiêtego Stefana powinni tworzyæ naród polityczny, bez wzglêdu na ró¿nice pochodzenia i
wyznania. Nikogo nie chcemy dyskryminowaæ, ka¿dy lojalny obywatel
pañstwa  obojêtne S³owak, Rumun czy Rusin, mo¿e byæ Wêgrem. Tak,
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jak we Francji, gdzie Francuzem jest bez ró¿nicy Prowansalczyk i Bretoñczyk, mimo swoich etnograficznych odrêbnoci.
Nie przekona³o mnie to porównanie Wêgrów  przy ca³ym szacunku dla nich, jednak narodu bez niepodleg³ego bytu, z pierwszym narodem Zachodu, jakim od kilku wieków s¹ Francuzi. Uzna³em jednak, ¿e
dla s³owackiego ch³opa, choæby takiego, w którego chacie ukrywa³ siê
mój krewny, przemykaj¹c do Galicji, mo¿liwoæ zostania wêgierskim
panem to niesamowity awans. Nie tu jednak kry³ siê problem.
 No dobrze, ale co zrobicie, jak nie zechce? Przecie¿ mo¿e nie
zechcieæ, mimo wszystko? Wyobra sobie jakiego ch³opskiego syna,
ze S³owacji
 Z Górnych Wêgier  natychmiast poprawi³ mnie Feldessi.
 Niech tak bêdzie. M³odzieñca, który wykierowa³ siê na ksiêdza, co
jest wielkim zaszczytem dla ca³ej rodziny. I on mo¿e, mimo swojego wykszta³cenia i stanu, który ³¹czy go z elitami, jednak pozostaæ przy swoim:
byæ wykszta³conym S³owakiem, kieruj¹c siê, bo ja wiem, czym  na pewno nie interesem w³asnym, bo co to przecie¿ za interes. Poczuciem wiernoci do swojej grupy, która go wyda³a, tym, ¿e byæ sob¹ jest wa¿niejsze
ni¿ cokolwiek w ¿yciu, a nie mo¿na byæ sob¹, udaj¹c kogo innego. Nawet, jeli ten kto góruje nad nami cywilizacyjnie i nawet mo¿e nam imponowaæ. Tacy bêd¹, a im bardziej bêdzie rozwijaæ siê poziom owiaty, bêd¹cy funkcj¹ postêpu gospodarczego naszej epoki, tym bêdzie ich wiêcej.
Nie powstrzymacie tego, z tych samych powodów, z jakich nawet car nie
jest w stanie powstrzymaæ rozwoju kolei ¿elaznych. Zreszt¹ tacy wykszta³ceni przywódcy ludu, ongi bez elit ju¿ siê trafiaj¹  mój krewniak, z
którego opowieci czerpa³em du¿¹ czêæ swojej wiedzy, wspomina³, ¿e
przywódc¹ partyzantki rumuñskich ch³opów w Siedmiogrodzie by³ nie
¿aden tamtejszy Szela, lecz miejscowy adwokat. To prawda?
 Avram Iancu  Feldessi pokiwa³ g³ow¹ z ponurym potwierdzeniem.
Nie pyta³ siê o porównanie do Szeli, bo przecie¿ polskiego uczy³ siê w Galicji.
 A skoro oni zaistniej¹, jako liderzy swoich narodowych wspólnot,
musicie odpowiedzieæ sobie na pytanie: co robiæ? I to zanim problem
teoretyczny przekszta³ci siê w zagadnienie polityki bie¿¹cej.
Wzruszy³ ramionami, dogryzaj¹c razowiec.
 Rozdeptaæ.
Zatka³o mnie na ten krótki program polityki narodowociowej. Liczy³em, ¿e on to jako rozwinie, ale tylko spokojnie w ciszy prze¿uwa³
chleb z ostatnim kawa³kiem s³oniny, popijaj¹c go wod¹ z manierki.
Dopiero, kiedy strzepa³ okruszki i otar³ usta, widz¹c w blasku ogniska
mnie zamylonego, doda³:
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 Bo czym bêd¹ Wêgry bez Siedmiogrodu, Banatu, Chorwacji czy
Górnych Wêgier? Jakim miesznym ogryzkiem? A to w³anie nam
grozi, jeli nie zdo³amy ich wch³on¹æ. I co  utraciæ terytoria, którymi
rz¹dzilimy i rozwijalimy je od setek lat? W imiê czego w³aciwie?
 Zasada narodowoci, tego, ¿e ka¿da ma prawo do bytu odrêbnego, chroni¹cego jej w³aciwoci, upowszechnia siê w Europie i nie
zdo³a³o jej obaliæ nawet wiête Przymierze, czego dowodzi choæby
przyk³ad W³och. To, ¿e tu jestemy, te¿ stanowi jej wyraz.
 A czy ty wyobra¿asz sobie woln¹ Polskê bez Miñska i ¯ytomierza, a nawet Lwowa i Wilna  w imiê tej zasady?
Milcza³em d³ugo, patrz¹c w dogasaj¹ce ognisko.
 Ka¿da wspólnota stoi przed w³aciwym dla niej wyzwaniem czasu. Zmierzenie siê ze skutkami zasady, o której mowa  dobrymi dla
nas i z³ymi  jest koniecznoci¹, jak podjêcie ka¿dego prawdziwie istotnego wyzwania. Te wa¿ne s¹ nimi w³anie, dlatego ¿e nie mo¿na ich
omin¹æ, zejæ im z drogi albo og³osiæ wobec nich neutralnoæ.
Feldessi umiechn¹³ siê serdecznie.
 Ale¿ ja w³anie to wyzwanie podejmujê. Przecie¿ tu jestem.
***
Jaki czas po tej rozmowie Feldessi zgin¹³ w sk¹din¹d zwyciêskiej dla
nas potyczce. Poniewa¿ chwilowo teren by³ czysty, rotmistrz zdecydowa³ siê na pogrzeb trzech naszych poleg³ych w pe³nej gali. Zjechalimy
do wsi, gdzie ksi¹dz by³ sympatykiem ruchu (a bodaj czy nie cz³onkiem
organizacji narodowej) i sam rêczy³ za dyskrecjê swoich parafian. Tam
z³o¿ono ich na wiejskim cmentarzyku w towarzystwie ca³ego szwadronu, z trêbaczem i rozwiniêtym sztandarem. Feldessiemu do trumny w³o¿ylimy jego zabytkow¹ szablê, nigdy póniej nie mia³em w rêku podobnej.
Salwy honorowej wprawdzie nie by³o z uwagi na oszczêdnoæ amunicji,
ale poza tym ca³y w³aciwy ceremonia³. Sama mogi³a bez napisu, ale nazwiska powierzono ksiêdzu. Kiedy ten us³ysza³ ¿e wród pogrzebanych
jest cudzoziemiec, powiedzia³, ¿e z czasem, gdy bêdzie to mo¿liwe, nale¿a³oby go uczciæ jakim szczególnym napisem, którego treæ my, jako towarzysze broni, powinnimy zaakceptowaæ. Zaproponowa³: Mi³oæ wolnoci przywiod³a go do nas. Zgodzilimy siê, ¿e to bardzo ³adny napis.
Barnim Regalica
Warszawa, czerwiec  lipiec 2008
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PAMIÊÆ
YMACH¥ DO KATYNIA
Barbara Gruszka-Zych

©B³a¿ej Zych

Mogliby na swoich
hondach, suzuki, ymachach jechaæ do Maroka i
tam odpoczywaæ. A oni
lec¹ na Wschód ladami miejsc mêczeñstwa
Polaków. Na kamizelkach
maj¹ napis Kocham Polskê i ty j¹ kochaj, a przy
motocyklach bia³o-czerwone flagi.
W sumie przebywaj¹ Kawalkada motocyklistów w Smoleñsku
oko³o 6 tys. kilometrów. Ich trasa zaczyna siê na Placu Pi³sudskiego w
Warszawie i w ubieg³ym roku wiod³a przez Koniuchy, Wilno, Miory, Orszê
(na Bia³orusi rajdowcy ufundowali ods³oniêty w 2008 roku pomnik Jana
Paw³a II), Katyñ, Miednoje, Moskwê, Kozielsk, Orze³, Kijów, Berdyczów,
Brahi³ow, Bar, Kamieniec Podolski, Jaz³owiec, Buchacz, Ko³odno i Lwów.
Do polskich chor¹giewek w miarê przybywaj¹cych kilometrów w kolejnych odwiedzanych krajach do³¹czali nowe  litewsk¹, bia³orusk¹, rosyjsk¹,
ukraiñsk¹. Bo to nie tylko rajd pamiêci, ale i przyjani. Rosyjscy bajkerzy
czekali na nich przy Cmentarzu Wojennym w Katyniu i uroczycie eskortowali podczas wjazdu do Smoleñska. Tam odwiedzili Dom Polski, gdzie towarzyszyli w uroczystoci wrêczania miejscowej Polonii Kart Polaka. Jak
co roku, odwiedzili te¿ Wisienkê  Dom Dziecka dla przewlekle chorych
psychicznie i fizycznie podopiecznych. Kiedy widzia³o siê, jak siê ciesz¹
wo¿one na motocyklach dzieciaki, przychodzi³a myl, ¿e choæby po to
musieli tu przyjechaæ.
Zaczê³o siê w Chicago
Miêdzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyñski wymyli³ Wiktor
Wêgrzyn, mieszkaj¹cy miêdzy Warszaw¹ i Chicago. W latach siedemdziesi¹tych wyemigrowa³ do Stanów i w Chicago za³o¿y³ warsztat samochodowy. Potem go zamkn¹³, ale wróci³ do pasji z m³odoci, czyli
jazdy na motorze. Ju¿ jako maluch s³ysza³ o pogromie polskich oficerów w Katyniu. Ale dopiero w Stanach pozna³ ¿o³nierzy II wojny wiatowej, którzy uciekli z niewoli niemieckiej na Zachód. Opowiadali mu o
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Katyniu, wspólnie czcili rocznicê sowieckiej zbrodni. Po powrocie do
kraju postanowi³ uczciæ pamiêæ pomordowanych na Wschodzie. Opowiedzia³ o tym ks. Zdzis³awowi Peszkowskiemu. Zdradzi³ mu te¿, ¿e
lubi jedziæ na motocyklu. Zbierz ludzi i pojedcie na motocyklach do
Katynia  zaproponowa³ ksi¹dz. Wêgrzyn da³ og³oszenie do bran¿owej prasy, rozpuci³ wieci wród znajomych. Chcesz jechaæ z tak¹
ho³ot¹, czy ty zwariowa³?  stukali siê w g³owê jego znajomi. Postawi³ jednak na motocyklistów. I nie zawiód³ siê. Na pierwszy Rajd zg³osi³o siê 40 chêtnych. W ostatnim bra³o udzia³ 93 na 70 motocyklach.
Odwiedzaj¹ nie tylko miejsca pamiêci, ale te¿ mieszkaj¹cych po drodze
Polaków i krajowe sierociñce i szko³y. Wioz¹ nie tylko upominki dla
dzieci, ale przede wszystkim wieñce, znicze, pochodnie, które zapalaj¹
w miejscach mordu na polskich oficerach i inteligencji na Wschodzie.
Polski las

©B³a¿ej Zych

Towarzyszê Rajdowi na odcinku trasy z Katynia, przez Miednoje,
Moskwê do Kozielska. Katyñ to punkt centralny Rajdu, miejsce postoju a¿ na dwa dni. Motocyklici witaj¹ i ¿egnaj¹ Ludmi³ê W³adimirownê
Azarow¹, starsz¹ administratorkê Memoria³u Katyñ zbiorowym dwiêkiem klaksonów, jak przysta³o na zaprzyjanionych. Razem z rajdowcami rozbijamy namioty na ma³ej polance w 100-hektarowym lesie katyñskim. Kilkaset metrów dalej zaczyna siê teren otwartego w 2000
roku pierwszego miêdzynarodowego pomnika-cmentarza ofiar represji
totalitarnych w Rosji. Tam rajdowcy uczestnicz¹ we Mszy i sk³adaj¹
wieñce i kwiaty. Na ¿eliwnej p³ycie za o³tarzem i z obu stron skarpy
widaæ wypisane drobnym druczkiem nazwiska, jak na maszynie do
pisania jakiego enkawudzisty, beznamiêtnie rejestruj¹cego tamtych skazanych.  To las, do którego nie dolatuj¹ ptaki, stale panuje tu cisza  uwa¿a Danuta Mróz, drugi raz na Rajdzie
razem z mê¿em Markiem, dealerem
yamachy.  Nie ma Ziemi Polskiej bez
kawa³ka tej Ziemi. Gdyby oni prze¿yli,
mo¿e w inny sposób potoczy³yby siê
losy wojny. Katyñ powinien znajdowaæ
siê na obowi¹zkowej lekcji wycieczek
szkolnych. Jej starszy syn Artur pierwszy raz wybra³ siê na Rajd z ojcem, gdy
mia³ 19 lat. Potem by³ trzy razy, a teraz
zast¹pi³a go mama. Zwierza siê, ¿e
noc¹, kiedy na polu namiotowym s³yszy przeje¿d¿aj¹ce poci¹gi, myli, ¿e to W miejscu mêczeñstwa oficerów
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mo¿e tamte towarowe wagony, pe³ne ludzi, i przeszywa j¹ dreszcz.  A ja czujê
siê bezpiecznie na tym kawa³ku naszej Ziemi, choæ
w Rosji mam ró¿ne obawy
 mówi jej m¹¿ Marek.
Ca³y czas obozowiczów
pilnuje smoleñska milicja.
Wieczorem nawi¹zuj¹ siê
miêdzynarodowe kontakty Modlitwa w lesie katyñskim za pomordowanych
i pani milicjantka zwierza siê rajdowcom, ¿e nigdy nie wyjecha³a za
granicê i chcia³aby wybraæ siê do Polski.
Lot na Wschód

©B³a¿ej Zych

W sobotê o 5 rano, jeszcze w ca³kowitych ciemnociach, zwijamy
obozowisko. Nikt nie narzeka, ¿e tak wczenie i nic nie widaæ. Niektórzy
grzêzn¹ w b³ocie po wczorajszym deszczu, ale zaraz koledzy biegn¹ im
pomóc. Tu obowi¹zuje solidarnoæ: dzi ja wspieram ciebie, jutro  ty
mnie. A potem wyje¿d¿aj¹, wyprzedzani warkotem silników. W blasku
reflektorów migaj¹ ich kaski i widaæ potê¿ne,
poszerzone przez kombinezony sylwetki, jak u
kosmonautów. Kiedy jad¹ grup¹ 70 motocykli, a¿ faluje powietrze i wydaje siê, ¿e na tych
swoich ma³o bezpiecznych dwuko³owcach to
oni s¹ królami szos. Kiedy sama w Smoleñsku
wsiadam jako plecak na BMW Andrzeja Sobociñskiego, czujê jaka to frajda w takim pêdzie wymijaæ samochody.  To tak jakby lata³a  t³umaczy Marek Mróz.  Czujesz na twarzy zapach wiatru, pól, traw, deszcz, a potem
deszczu ju¿ nie czujesz  mieje siê.  To taka
bezporednia ³¹cznoæ z przyrod¹. A najbar- Warto by³o tu przyjechaæ
dziej krêc¹ mnie te przechy³y. Marek Mróz je- i dla wychowanków z
Domu Dziecka
dzi na motocyklu od 14 roku ¿ycia. Podobnie
Andrzej Sobociñski i Zbyszek Koz³owski. Zbyszek Karcz ¿artuje, ¿e jedzi³ jeszcze przed urodzeniem, bo tata wozi³ mamê na motorze. Tadeusz
Hardt z Gdañska, pilot boeingów mówi, ¿e zacz¹³ jedziæ na staroæ,
dopiero od czterech lat. Zwykle lata na wysokoci 10-11 tysiêcy metrów
nad ziemi¹. Podczas Rajdu nie dzieli go od niej ani milimetr, a przecie¿
czuje, jaki to odlot.
Barbara Gruszka-Zych
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LITEWSKO-POLSKI KONFLIKT Z ROKU 1920
Gintautas Ereminas
Zbrojny konflikt litewsko-polski z roku 1920 i sprawa Wilna to
kwestie, które dotychczas wywo³uj¹ wiele emocji, zarówno w krêgach historyków litewskich, jak i polskich. Jednoczenie nie powinnimy zapominaæ, ¿e ten dra¿liwy historyczny problem, jak zreszt¹ wiele
epizodów historii Litwy, nadal ma wiele tak zwanych bia³ych plam,
pytañ, na które nie ma jeszcze klarownych i dok³adnych odpowiedzi.
Poruszaj¹c temat, musimy dok³adnie okreliæ jego ramy chronologiczne  od wrzenia do listopada 1920, a wiêc jest to okres, który wyranie ukazuje stopieñ skomplikowania stosunków pomiêdzy dwoma krajami.
Jako cel artyku³u obra³em ukazanie biegu wydarzeñ w decyduj¹cym dla Litwy roku 1920. Zadecydowa³o o tym odnalezienie nowych
róde³. Po porównaniu ich z ju¿ znanymi kszta³tuje siê nieco janiejsze
pojêcie o konflikcie i kwestii Wilna. Oczywicie, niemo¿liwe jest przedstawienie w tym krótkim artykule wszystkich znalezionych w archiwum dokumentów. ¯eby przeanalizowaæ perypetie dyplomacji litewskiej, potrzeba osobnych studiów nad jej wysi³kami w kierunku rozwi¹zania konfliktu  nie tylko w w¹skim aspekcie 1920 roku, ale w
ci¹gu ca³ego okresu lat 1920-1939. Mówi¹c o tym, konieczne jest przytoczenie znanych faktów.
20 wrzenia 1920 roku Rada Ligi Narodów wysunê³a rekomendacje,
potwierdzaj¹ce liniê G. Curzona i zaproponowa³a Polsce, rezerwuj¹c
swoje prawa terytorialne, by ta szanowa³a neutralnoæ terytoriów Litwy, le¿¹cych na wschód od tej linii. Litwa uzna³a te rekomendacje 21
wrzenia, Polska  23 wrzenia. Pod naciskiem Ligi Narodów, 4 padziernika w Suwa³kach rozpoczê³y siê negocjacje, w których bra³a udzia³
komisja Ligi Narodów. 7 padziernika (przez negocjatorów litewskich
i polskich, pod naciskiem komisji Ligi Narodów  przyp. aut.) w Suwa³kach zosta³a podpisana dobrze znana umowa. 8 padziernika 1920
roku, czyli nastêpnego dnia po podpisaniu umowy w Suwa³kach, oddzia³y wojska polskiego pod dowództwem genera³a L. ¯eligowskiego
(otrzyma³ ustny rozkaz od marsza³ka J. Pi³sudskiego  przyp. aut.) 
ogó³em 15.393 osoby  zaatakowa³y oddzia³y wojska litewskiego, stacjonuj¹ce nad rzek¹ Mereczank¹.
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Poniewa¿ Wilno ochrania³o tylko kilka batalionów, a
posi³ki nie mog³y przybyæ na
czas z powodu zajêcia przez
wojsko polskie stacji kolejowej w Oranach, po starciu na
przedmieciach Wilna g³ówny
sztab wojska litewskiego tego
Mykolas Birika w latach 20-tych i u samego dnia zadecydowa³ o
ewakuacji z Wilna. Wilno by³o
schy³ku swojego ¿ycia
przekazane pod opiekê misji
wojennych Ententy, których kierownictwo 9 padziernika jeszcze
usi³owa³o powstrzymaæ oddzia³y polskie, ale genera³ L. ¯eligowski
odmówi³ spotkania z nimi.
Wojenne i dyplomatyczne wiadomoci z padziernika 1920 roku
wskazuj¹ na to, ¿e Polska nie przestrzega³a wysuniêtych przez Ligê
Narodów rekomendacji, potwierdzaj¹cych liniê Curzona. Widaæ to z
komunikatów pu³kownika Konstantinasa Kleèinskisa nr 1212, 1222 i
1228, pochodz¹cych z 29-30 wrzenia 1920. Mówi siê w nich, ¿e w
Suwa³kach rozpoczê³y siê negocjacje z Polakami. Polacy dobrowolnie zawiesili dzia³ania wojenne w regionie Kalwarii  Suwa³k miêdzy
godz. 16 a 18. Jednak za¿¹dali od delegacji litewskiej uzgodnienia
przerwania dzia³añ wojennych na wschód od Niemna, uzasadniaj¹c
to tym, ¿e nie bêdziemy wiedzieæ, gdzie s¹ ich wojska, a gdzie bolszewickie. Nie zwa¿aj¹c na trwaj¹ce negocjacje w Suwa³kach, Polacy
rozpoczêli atak na ca³ej d³ugoci kolei Orany  Marcinkonys, ale
zostali odparci.
Te meldunki pu³kownika Kleèinskisa uzupe³niaj¹ dyplomatyczne
doniesienia z 1-2 padziernika 1920 roku, a dok³adnie  kopie oficjalnych telegramów, wys³anych 29-30 wrzenia tego¿ roku.
W telegramie 29 wrzenia jest mowa o tym, ¿e Polacy dzisiaj odrzucili nasz¹ propozycjê o przerwaniu dzia³añ wojennych i tylko wyj¹tkowo zgodzili siê na dwugodzinny rozejm, podczas którego upowa¿nili
naszych delegatów w Suwa³kach do przekroczenia linii. Delegatami s¹
panowie M. Birika, V.V. Èarneckis i B.K. Balutis.
Za pretekst do zajêcia Wilna przez Polaków mo¿na uwa¿aæ informacje o dzia³aniu bolszewików. Stanowi³y one dla Litwy powa¿ne niebezpieczeñstwo. Pretekst nie jest uzasadniony niczym innym  tylko
skupiskiem bolszewików w okolicach Mo³odeczna i twierdzeniami o
obecnoci L. Trockiego. Rzeczywicie przebywa³ on w Lidzie, ale na
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pocz¹tku wrzenia. Dalsze ataki zbrojne Polaków sprowokuj¹ inwazjê
bolszewików na Litwê.
W telegramie z 30 wrzenia mówi siê, ¿e mimo swoich komunikatów, Polacy dzisiejszego ranka rozpoczêli nowy atak na nasze oddzia³y
w Oranach, maj¹c do dyspozycji doæ du¿e si³y zbrojne  artyleriê i
kawaleriê. Obecnie znajduj¹ siê oni w trzech milach na po³udnie od
Oran. Poza tym Polacy zajêli czêæ frontu przy jeziorze Vitytis  Kalwarii. Mimo tego faktu, nasze wojsko otrzyma³o rozkaz wycofania siê
poza liniê Curzona.
Warto zwróciæ uwagê na telefonogram majora Petrasa Jaktasa z 1
padziernika 1920 roku, w którym informuje, ¿e mimo ich obietnic
przerwaæ dzia³ania wojenne, na zachód od Niemna, wojsko polskie
napad³o nasz oddzia³ wojenny i by³ on zmuszony do cofniêcia siê.
Tego samego dnia przedstawiciel Litwy w Londynie, hrabia Alfred
Tyszkiewicz (1882-1930), wys³a³ list do Erika Drumonda, sekretarza
generalnego Ligi Narodów:
Sir,
Mam zaszczyt powiadomiæ Pana, ¿e otrzyma³em Pañski list z 30
wrzenia, i satysfakcjonuje mnie nota, w której komisja chce wymóc
natychmiastow¹ kontynuacjê prac w Suwa³kach. Prosto z Wilna wys³a³em do Pana telegram od sowieckiego komisarza spraw zagranicznych,
w zwi¹zku z telegramem pana Leona Bourgeois do rz¹du polskiego.
Do³¹czy³em tak¿e oficjalny telegram, otrzymany dzi, o nowym polskim
ataku.
Ubolewam z powodu niedotrzymania tamtej obietnicy w sprawie
nieatakowania Wilna, i mimo tego faktu, negocjacje w Suwa³kach musz¹
siê rozpocz¹æ. Nale¿y wyjaniæ polskiemu rz¹dowi, ¿e nowy atak na
dwa fronty mo¿e wywo³aæ kolejne komplikacje z Rosj¹. Mam nadziejê,
¿e szybkie dzia³ania Ligi zapewni¹ Litwie neutralnoæ wobec dwu wo
juj¹cych stron.
Charge dAffaires
W innym komunikacie z tego samego dnia, wys³anym do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedstawiciel Litwy w Londynie, hrabia
Tyszkiewicz, informuje o tym, ¿e rz¹d brytyjski nie powinien przyj¹æ
delegatów naszego Sejmu, bo rz¹d brytyjski ma zamiar rozwi¹zywaæ te
kwestie tylko z udzia³em rz¹du litewskiego. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e tamten parlament zgromadzi³ siê tylko w koñcu miesi¹ca, i dziêki przybyciu
J. Purickasa i E. Galvanauskasa naprawdê zaleca siê od³o¿yæ wizytê
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do bardziej przychylnego momentu, mo¿e do nastêpnego miesi¹ca. Prywatna wizyta bez oficjalnej zgody Rz¹du i parlamentu jest zbêdna. Istotne zmiany sytuacji komisja Ligi rozkazuje niezw³ocznie kontynuowaæ w
Suwa³kach (ostatnie zdanie zosta³o dos³ownie przet³umaczone z litewskiego  przyp. t³um.).
2 padziernika 1920 genera³ Stasys Nastopka poinformowa³ w telefonogramie, ¿e Polacy napadli i zajêli wsie Zervynai i Þiûriai na po³udnie od Oran. Ciekawe, ¿e w licie z tego samego dnia do pu³kownika
D. Burden-Turnera hrabia A. Tyszkiewicz pisa³:
Wierzê, ¿e Liga uczyni wszystko, co mo¿liwe, ¿eby zmusiæ Polaków do
zgody na natychmiastowe przerwanie swoich dzia³añ wojennych. Kontynuacja dzia³añ Polaków mo¿e pomóc tylko bolszewikom i Niemcom i
wywo³aæ nowe inicjatywy oraz nieprognozowane komplikacje.
Wysi³ki litewskich dyplomatów, by w pokojowy sposób rozwi¹zaæ
kwestiê Wilna, rozbi³y siê o wojenne realia  3 padziernika 1920 roku
Polacy znów napadli i o 9.30 zajêli miasto i dworzec kolejowy w Oranach. Dowódca 3 dywizji rozkaza³ wyprzeæ Polaków za rzekê Ula.
Chocia¿ 4 padziernika 1920 roku kilka oddzia³ów litewskich usi³owa³o
to zrobiæ, miasto i kolej pozosta³y w polskich rêkach.
Z drugiej strony, oczywista sprzecznoæ dzia³añ litewsko-polskiej
dyplomacji i wojska odzwierciedlona zosta³a w oficjalnym telegramie z
4 padziernika 1920. Oznajmia siê w nim, ¿e 2 padziernika Polacy
zgodzili siê cofn¹æ siê do linii, wyznaczonej 8 grudnia, do Niemna, w
zamian za¿¹dali odcinka kolei Suwa³ki  Simnas  Olita dla przewozu
transportu wojennego. To ¿¹danie jest nie do przyjêcia. Jest ca³kowicie
sprzeczne z nasz¹ neutralnoci¹ i mo¿e wywo³aæ nowe komplikacje z
Rosj¹. Polacy proponuj¹ now¹ liniê demarkacyjn¹  Niemen  Mereczanka  Orany  Bastuny (wzd³u¿ linii kolejowej Wilno  Lida). Ta
propozycja, która  s¹dz¹c z komunikatu  na mapie bêdzie przeprowadzona lini¹ z Wilna do Olity i Simnasa przez Orany, mo¿e byæ przyjêta,
a tak¿e potwierdzona. Dzisiaj oko³o 2 godziny (2 padziernika) Polacy
zaatakowali po³udniowy odcinek drogi Mereczanka  Orany, ale zostali odparci. Polacy napadli na Orany rankiem 3 padziernika z jedn¹
dywizj¹ kawalerii i artylerii i okupowali dworzec kolejowy. Ciê¿kie
straty i walki trwaj¹. Widocznie Polacy chc¹ poprzez tworzone trudnoci zmusiæ nas do przyjêcia ich warunków.
Takie dzia³ania wojska polskiego wywo³a³y niezadowolenie rz¹du
angielskiego. Przedstawiciel Litwy w Londynie 5 padziernika wys³a³
do J. Purickisa list o nastêpuj¹cej treci: Dopiero co dowiedzia³em siê w
ministerstwie spraw zagranicznych, ¿e rz¹d brytyjski, nie zwa¿aj¹c na
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ju¿ dokonane dzie³a w Polsce, twardo postanowi³ zmusiæ Polaków do
zatrzymania siê i nie wpuszczaæ ich do Wilna. Dowiedziawszy siê o Pana
przybyciu, minister spraw zagranicznych oraz sta³y wiceminister czekaj¹ na Pana. Delegacji Sejmu rz¹d angielski oficjalnie nie przyjmie,
mo¿e siê z ni¹ zobaczyæ tylko dyrektor Departamentu Pó³nocnego. Przygotowujê spotkanie z Prezydentem Unii Ligi Narodów Robertem Cecilem i z niektórymi Przedstawicielami Parlamentu. Pora jest bardzo
nieodpowiednia, prawie wszyscy wyjechali na urlopy (A. Tyszkiewicz).
Byæ mo¿e taki ton rz¹du angielskiego nak³oni³ dowództwo wojska
litewskiego do wydania rozkazu, aby zaj¹æ pozycjê i zapobiec aktywnym dzia³aniom wojennym, za dowódcy lotnictwa rozkazano nie wykorzystywaæ bomb przeciw Polakom i jednoczenie nie strzelaæ z karabinów maszynowych, chocia¿ w doniesieniach hrabiego Tyszkiewicza z Londynu mo¿na wyczuæ wahanie.
Ju¿ 6 padziernika 1920 w Suwa³kach postanowiono zawiesiæ dzia³ania wojenne w okolicach Oran (od Niemna do po³udnika, przechodz¹cego przez wie Paturcie). Byæ mo¿e zosta³o to osi¹gniête na podstawie surowego tonu rz¹du angielskiego w stosunku do Polaków. Jak
by nie by³o, na Litwie nied³ugo cieszono siê z tego osi¹gniêcia  w
telefonogramie nr 924, z 6 padziernika, genera³ S. Nastopka obszernie
informuje, ¿e na ca³ej d³ugoci wileñskiej linii kolejowej Polacy rozpoczêli atak i zajêli Gierwiszki, Poczebuty, Paszale, Beniakonie. Z Wilna
wys³ana delegacja, sk³adaj¹ca siê z brytyjskiego oficera, majora Pargitera, francuskiego kapitana Pujela i ³otewskiego pu³kownika Ozolasa, uda³a siê do dowództwa wojska polskiego. Mieli na celu zdobycie
informacji o kierunku ich poruszania siê od tej chwili, kiedy Polacy
otrzymali wiadomoæ od nich, by nawet nie myleli o zajêciu Wilna.
Inna delegacja wróci³a z wiadomoci¹, ¿e Polacy przekazali im, jakoby nie otrzymali ¿adnego komunikatu po przerwaniu dzia³añ wojennych i bêd¹ postêpowaæ zgodnie z konkretnymi poleceniami swojego
dowództwa. Takiej informacji towarzyszy³y konkretne dzia³ania wojska polskiego. Wiêcej o nich dowiadujemy siê z  moim zdaniem 
nieznanego w litewskiej historiografii dokumentu  kopii oficjalnego
telegramu, wys³anego 6 padziernika 1920 roku z Wilna:
Do tego ranka nie osi¹gniêto ¿adnego wspólnego porozumienia z
Polsk¹. Doæ du¿e wojsko polskie napad³o z Lidy w kierunku Wilna, i
po zawziêtej obronie zajê³o dworzec kolejowy w Jaszunach, znajduj¹cy siê 20 mil na po³udnie od Wilna. Rz¹d litewski, w zwi¹zku z negocjacjami w Suwa³kach, spodziewaj¹c siê pokojowego rozwi¹zania, nie
skoncentrowa³ wystarczaj¹cej iloci wojska w tym regionie. Rz¹d li99
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tewski kilka razy potwierdzi³ gotowoæ
podporz¹dkowania siê obiektywnemu arbitra¿owi Sojuszników w rozwi¹zaniu
kwestii.
Takie owiadczenie rz¹du litewskiego
jeszcze bardziej zachêci³o Polaków do
dzia³ania. Jak wynika z telefonogramu
genera³a Stasysa Nastopki nr 942, Polacy maj¹c du¿¹ przewagê, od nowa rozpoczêli dzia³ania wojenne, maj¹c na celu
zajêcie Wilna, którego broni³y dwa bataliony 4 pu³ku, jeden z 9 pu³ku i jedna
Genera³ Lucjan ¯eligowski
bateria. Przez ca³y dzieñ 8 padziernika
wprowadzi³ oddzia³y Wojska
trwa³y zawziête walki, które trwa³y tak¿e
Polskiego do Wilna
w nocy, na po³udnie od Wilna. Wynik 
Polacy zajêli Wilno i pozwolili Litwinom na zorganizowan¹ ewakuacjê.
Ewakuacja trwa³a przez ca³¹ noc 8 padziernika. W tym samym czasie
otrzymano wiadomoæ genera³a M. Katche, ¿e w Suwa³kach podpisano
umowê.
W koñcu 10 padziernika 1920 Litwini desperacko próbowali odzyskaæ Wilno  walka przy nierównym rozk³adzie si³ (Polacy mieli 5 dywizji) trwa³a do pó³nocy, 12 godzin, kiedy wojsko Litewskie zorganizowanie cofnê³o siê za rzekê Wiliê i Wakê. Ewakuacja z Wilna ju¿ siê
odby³a. Polacy okupowali Wilno.
Powsta³a skomplikowana sytuacja przywodzi na myl, ¿e front litewski by³ doæ dziurawy, co oznacza, ¿e wojsko litewskie nie mog³o
powstrzymaæ dalszej agresji Polaków. Zw³aszcza, ¿e po zajêciu Wilna
wojsko polskie siê nie zatrzyma³o, a przedziera³o siê w g³¹b Litwy i
nawet przedar³o siê do Wi³komierza  w kierunku Kiejdan i Janowa.
Gintautas Ereminas
Z litewskiego t³umaczy³a: Ma³gorzata Kozicz
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Z DZIEJÓW BUDOWY MOSTÓW
NA WILII I WILENCE
Z DOMOWEGO ALBUMU
Janusz Józef Mas³owski
Historia budowy mostów w Wilnie przez Wiliê na Antokolu i jej dop³yw Wilenkê przy ulicy Saska-Kêpa
w jesieni 1929 i zim¹ 1930 roku przez
oddzia³y saperów wileñskich nie wydaje siê byæ dobrze znan¹ ani przez
dzisiejszych mieszkañców Wilna, ani
przez przyje¿d¿aj¹cych tam Polaków.
Wielka historia zatar³a lub wypaczy³a atmosferê i uczynki tamtych lat. Henryk Krok-Paszkowski z dzieæmi
A wydaje siê, warto j¹ przypomnieæ  Jagódk¹, Krysi¹ i Józiem. 1926
 tak ze wzglêdu na sam zapomniany fakt budowy, szybkoæ i mistrzostwo wykonania, piêkno drewniano-stalowych konstrukcji, wartoæ dokumentacyjno-artystyczn¹ fotografii  a sam mistrz Jan Bu³hak rêkê do
nich równie¿ przy³o¿y³  jak i dla pewnej tajemnicy, która do dzi ni¹
pozostaje, a tkwi w samym pocz¹tku tego dzie³a myli i czynów polskich

Kafary parowe i elektryczne przy pracy
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wojskowych. O tajemnicy, o której wspomnia³em, napiszê zaraz,
by czytelnika opisami
nie drêczyæ.
Inspiratorem i pomys³odawc¹ zbudowania mostu na Antokolu
by³ sam Józef Pi³sudski.
Zapytacie, sk¹d ja to
wiem. Z pamiêtników
mojego dziadka, który
by³ wojskowym, w
stopniu genera³a od 1
stycznia 1929 roku i
którego Józef Pi³sudski
zdecydowa³ wys³aæ na
Most na Wilence i inny  na Wilii
dowódcê Obszaru Warownego Wilno. Dzia³o siê to pod koniec 1927. Oto jak opisuje ten
moment mój dziadek, wtedy jeszcze pu³kownik:
Zosta³em zawezwany do gabinetu Pana Marsza³ka w Alejach Ujazdowskich. Marsza³ek rozmawia³ i wyjania³ mi moje tam stanowisko i
prace, o stosunkach w miecie, charakteryzowa³ poszczególnych ludzi.
Poleci³ mi osoby, które muszê zaraz wizytowaæ. Charakteryzowa³, jakie
s¹ w DOWar. wady w rozbudowie  z³e dojazdy do niektórych wielkich,
podziemnych magazynów amunicji  bardzo prymitywne i utrudniaj¹ce
ruch wzmo¿ony i brak mostu, by w¹skotorowa kolejka mog³a dooko³a
Wilna dobrze dzia³aæ. Pewne braki w zaopatrzeniu miasta itd.
Gdy zameldowa³em, ¿e siê na tych sprawach nie znam  us³ysza³em,
¿e potrzebny tam jest oficer, dowódca, a in¿ynierów i intendentów bêdê
mia³ pod dostatkiem. Mam do dyspozycji w razie akcji 9 baonów, plus
trochê ciê¿kiej artylerii (w³oskiej), z ma³¹ obs³ug¹ koni. Mam kompaniê radio-telegraficzn¹ i na lato do prac baon. Mam opracowaæ obronê Wilna ze specjalnym uwzglêdnieniem pó³nocy (droga Paskiewicza),
lecz zupe³nie nie zajmowaæ siê obron¹ od Litwy. W pocz¹tku 1928 (chyba
pomy³ka, chodzi zapewne o rok 1929  J.J.M), gdy trochê zorientowa³em siê w ca³oci, a dowiedziawszy siê, ¿e mam przyznany bud¿et 3
miliony z³otych, postanowi³em przy pomocy obecnego w garnizonie 3
pu³ku saperów wybudowaæ most dla kolejki i dla ruchu ko³owego (most
na rzece Wilii, na Antokolu, na wprost koszar 1 Dywizji Piechoty Le102
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Oficerowie z kierownictwa budowy mostów

gionów). Most stan¹³, ale te¿ i mój strach by³ du¿y. Kaza³em budowaæ
dojazdy i maskowanie do paru wielkich magazynów i zacz¹³em wyjazdy
w teren w pasie, jaki na pocz¹tku dosta³em.
Przez wiosnê i lato wyros³a w naszej kasie ogniotrwa³ej strasznie du¿a
masa dok³adnych szkiców ze stanowisk gniazd ckm-ów i stanowisk artylerii (stan. palikow. dla pierwszego dzia³a baterii). Latem te¿ zjecha³
Pan Marsza³ek i zapowiedzia³ wizytê w DOWar. Z Panem Marsza³kiem
by³ kolega Glabisz. Nic nie by³o mówione o mocie na Wilii, o drogach
dojazdowych, o ma³ej fabryczce prywatnej (jaka umowa intendentury 

Pale rusztowañ do podpór rodkowych przysz³ego mostu na Wilii
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puszki blaszane by³y
dostarczane do pakowania szprotów Ba³tyk, a w razie potrzeby by³yby robione na
konserwy miêsne)... Po
wizycie, gdzie szczegó³owo pokazywa³em swe
teczki i szkice i gdzie
(jak wówczas by³o przyjête przez Centraln¹
Szef Departamentu Zaopatrzenia In¿ynieryjnego Mini- Szko³ê Strzelnicz¹ w Tosterstwa Spraw Wojskowych, nadzoruj¹cy budowê mostu runiu, by na ka¿de stanowisko ogniowe przeznaczyæ 2 ckm-y) ja zmieni³em to w swej kalkulacji na jeden, ale choæ o
tym zameldowa³em, Pan Marsza³ek nic mi nie powiedzia³ z³ego.
Prêdko po inspekcji Pana Marsza³ka w DOWar. przyjecha³ z Belwederu Sobolta i zakomunikowa³ mi, ¿e bêdê wkrótce przeniesiony, celem
objêcia os³onowej 20 Dywizji Piechoty do Baranowicz. Po jakim czasie
zosta³em zawezwany do Pru¿an na wielk¹ odprawê, gdzie te¿ znalaz³ siê
genera³ i inspektor mój  T. Piskor. Zosta³em zaprzysiê¿ony przez ks.
wojsk. Aleksandrowicza...
Ile¿ treci mo¿na wyczytaæ z tych krótkich zapisków. Jak du¿o one
mówi¹ o osobach, w nich opisanych. O sposobie sprawowania w³adzy,
o wielkiej wnikliwoci Marsza³ka. Jego pracowitoci, spostrzegawczoci, a co za tym sz³o  wiedzy o stanie kraju. I o jego wspó³pracownikach, których sobie dobiera³. Jak siê ten tekst ma do szkaluj¹cych schematów o ich niesamodzielnoci! Polska, otoczona nieprzyjació³mi, wrêcz
wrogami, musia³a myleæ o obronie, ale nie zapomina³a przy tym o potrzebach mieszkañców.
Sprawuj¹cy w³adzê
potrafili to godziæ w
sposób naturalny. Tego
uczy³y szko³y, uniwersytety. Tego uczy³ jeszcze w okresie niewoli
swoich podkomendnych w ZWC, w POW
i legionach Józef Pi³sudski. Uczy³ ich rów- Ustawienie pierwszej ramy przysz³ego mostu
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nie¿ skromnoci, tej
cennej cechy, jak¹ sam
posiada³. W³anie ona
by³a powodem tej tajemnicy o inicjatorze
budowy mostów. A
naród patrzy³ i ocenia³.
Nie potrzebna mu by³a
znajomoæ szczegó³ów. Intuicyjnie wyczuwa³, czy siê dla niego pracuje. Kocha³
Wi¹zanie filara  zdjêcie na pami¹tkê
swoje wojsko.
Z za³¹czonych tekstów w albumie dowiadujemy siê, jak w tamtym
czasie przebiega³y podobne przedsiêwziêcia, jak krótko by³o od pomys³u do realizacji. Mo¿na siê domylaæ, jak dobrze skonstruowane by³y
zapisy prawne, reguluj¹ce inicjatywy gospodarcze i jak nam dzi do
nich daleko. Miejmy nadziejê, ¿e znajd¹ siê wród nas tacy m³odzi obywatele, którzy przywróc¹ tamten dynamizm i wszystko wokó³ nas zacznie dziaæ siê szybciej i lepiej.
Do opisu o budowie mostów w Wilnie, do³¹czê jeszcze tekst mojej
mamy Jadwigi, redniej córki mojego dziadka, a maj¹cy zwi¹zek z tamtymi zdarzeniami, poniewa¿ dotyczy wizyty rodziny genera³a u Marsza³kowstwa Pi³sudskich w opisywanym czasie. Chcia³bym jednoczenie w tym miejscu sk³oniæ siê przed moj¹ Mam¹, bo jej zas³ug¹ jest to,
¿e mo¿emy zapoznaæ siê z opowiedzian¹ histori¹, gdy¿ jej trosce, zapobiegliwoci i szacunkowi dla ludzi i pami¹tek po nich, zawdziêczamy
przechowanie wielu dokumentów, zdjêæ, albumów i zapisków oraz wychowanie nas, jej dzieci, w szacunku dla
tego wszystkiego.
Z okresu wileñskiego pamiêtam wizytê
nasz¹ u Marsza³ka Pi³sudskiego. Poniewa¿
Marsza³ek by³ u nas w
domu, z opowiadañ
Tatusia postaci¹ znan¹
i wielbion¹, bardzomy W Druskienikach na zaproszenie Józefa Pi³sudskiego
siê cieszyli myl¹ o tej
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Budowê mostu na Wilii powierzono pp³k. Ignacemu Landau, dowódcy 3 Baonu
Saperów Wileñskich. Pracê rozpoczêto 5 wrzenia 1929 i zakoñczono 11 stycznia 1930

wizycie. Pamiêtam, pojechalimy samochodem: tatu, mama, Krysia i ja.
Dzieñ by³ piêkny, letni. Przybylimy po po³udniu na herbatkê. Marsza³kostwo przebywali wtedy w Druskienikach w ³adnym domku, otoczonym zieleni¹. Powitano nas mi³o i gocinnie. Pamiêtam Pani¹ Marsza³kow¹ 
kobietê dostojn¹, choæ skromn¹. Przyjêto nas w doæ du¿ym pokoju niewystawnie, lecz mi³o urz¹dzonym, pe³nym powietrza, bo drzwi by³y otwarte
szeroko. Marsza³ek, lekko przygarbiony, rozmawia³ ¿ywo i weso³o z moimi
rodzicami. Wanda sta³a za fotelem swojej mamy, a Jagódka umieci³a siê na
kolanach Marsza³ka. By³a to ³adna dziewczynka, starsza ode mnie o jakie
dwa lata. Popatrzy³am na ni¹ i wyda³a mi siê bardzo podobna do swego
ojca. Mia³a twarzyczkê otwart¹, mia³¹, troszkê z wyrazu twarzy ch³opiêc¹.
Po pewnym czasie Pani Marsza³kowa zleci³a dziewczynkom podanie
herbatki i ciasteczek do sto³u. Obie chêtnie to uczyni³y. Po posi³ku wszystkie
cztery, to znaczy Wanda, Jagódka, Krysia i ja, posz³ymy nad piêkne
jezioro. Tam czeka³ na nas m³ody oficer, który zaprosi³ nas na przeja¿d¿kê ³ódk¹ po jeziorze. Siedzia³ymy cichutko, ma³o rozmawiaj¹c. ¯adna z
nas nie nale¿a³a do rozmownych i mia³ych. Po tej mi³ej jedzie, wróci³ymy do doros³ych i trzeba by³o wracaæ do domu. A wiêc piêkne dygi i
umiechy i w drogê do Wilna. W oczach mi stoi do dzi ca³a ta wyprawa,
ta urocza Rodzina, jasny dom i piêkne jezioro (ze wspomnieñ Jadwigi
Mas³owskiej, z domu Krok-Paszkowskiej).
Opracowa³: Janusz Józef Mas³owski,
wnuk genera³a Henryka Krok-Paszkowskiego
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POLACY NA WSCHODZIE
W MOHYLEWIE
Wac³aw Podbereski
Kilkaset kilometrów
od Warszawy, na dalekich wschodnich krañcach obecnej Bia³orusi,
le¿y miasto Mohylew nad
Dnieprem, skupiaj¹c aktualnie przesz³o 300 tys.
mieszkañców. Miasto, Mohylew pod koniec XVII wieku na starej grawiurze
ongi zwi¹zane w sposób znacz¹cy z dziejami Polski.
Mohylew jako osada istnieje od 1267 roku. By³ stolic¹ udzielnych
ksi¹¿¹t. W 1395 zdobyty przez Aleksandra Kiejstutowicza, ksiêcia litewskiego i przy³¹czony do Litwy. Po Unii Lubelskiej wszed³ w terytorium Pañstwa Obojga Narodów. Z ma³ego miasteczka w czasach przynale¿noci do Litwy Mohylew sta³ siê w dobie jagielloñskiej jednym z
wa¿nych miast Rzeczypospolitej. Wykorzystuj¹c po³o¿enie geograficzne,
miasto sta³o siê orodkiem handlu tranzytowego miêdzy Koron¹ a Moskw¹. Dane kronikarskie podkrelaj¹ zawrotne tempo rozwoju ekonomicznego miasta.
Z dokumentów z 1514 roku o dochodach pañstwa wynika, ¿e Mohylew by³ jednym z pierwszych miast Rzeczypospolitej. Aleksander
Jagielloñczyk kaza³ je ufortyfikowaæ. Stefan Batory nada³ miastu prawa magdeburskie, powsta³ samorz¹d miejski z wójtem  mianowanym
przez króla  na czele. Miasto otrzyma³o zgodê na budowê ratusza i
herb miejski: na b³êkitnym polu kamienna wie¿a, w bramie  rycerz z
podniesionym mieczem. Kolejni królowie poszerzali zakres swobód
obywatelskich. W³adys³aw IV zatwierdzi³ wilkierz o utworzeniu samodzielnej kasy kupieckiej, Jan Kazimierz zrówna³ prawa miejskie Mohylewa z Wilnem.
Miasto otrzyma³o pieczêæ miejsk¹ z napisem w czterech jêzykach,
w tym  polskim. Swobodny jego rozwój uleg³ zahamowaniu po 1772
roku, gdy po pierwszym rozbiorze Mohylew przeszed³ do pañstwa
moskiewskiego.
Polski nurt patriotyczny da³ o sobie znaæ w okresie Powstania Styczniowego. Masowe demonstracje religijne na wieci o warszawskim
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pogrzebie piêciu poleg³ych, manifestacyjne noszenie konfederatek
w kolorze bia³ym lub fioletowym,
podobnie jak w Warszawie. Roman
Rogiñski zorganizowa³ dzia³alnoæ
partyzanck¹, za Topór  L.
Zwierzchowski, jako naczelnik
wojenny, wyda³ obwieszczenie o
sposobach walki z wojskami moskiewskimi.
Wracaj¹c do innych czasów,
warto udaæ siê na pó³noc, od Mohylewa w kierunku na Orszê. Le¿y
tam wie Babinicze, której w³acicielem by³ ongi Andrzej Kmicic,
chor¹¿y orszañski  bohater trylogii Sienkiewiczowskiej.
W okolicach Mohylewa poPomnik Marsza³ka Szlachty, Aleksanwsta³a
i formowa³a siê w 1917 roku
dra ¯ukowskiego z XIX wieku
polska jednostka wojskowa  Polski Korpus genera³a Dowbór Munickiego. W tych¿e okolicach jeszcze w latach 20. by³o wiele rdzennie polskich wsi, np. Raduñ czy Faszczówka. W owych czasach, gdy pieczêæ miasta zawiera³a tak¿e polski
napis, w okrêgu mohylewskim dzia³a³y jeszcze polska szko³a siedmioklasowa (260 uczniów), 13 polskich szkó³ czteroklasowych oraz 5
szkó³ bia³oruskich, w których jêzyk polski by³ wyk³adany jako przedmiot. W latach 30. w ramach intensywnej rusyfikacji wszystkie szko³y
polskie zosta³y zamkniête, za jêzyk polski  zabroniony.
Obecnie odradza siê ¿ycie polskie w Mohylewie. Dzia³a Dom Polski, oddzia³ Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi, orodkiem ¿ycia polskiego sta³ siê koció³ katedralny. Ocenia siê, ¿e oko³o 40 tys. mieszkañców miasta ma korzenie polskie (prawie co dziesi¹ty mieszkaniec).
St¹d powodzenie maj¹ kursy jêzyka polskiego, dzia³alnoæ owiatowa Domu Polskiego i wolontariuszy z kraju.
Cmentarz polski w Mohylewie  to kilkaset grobów w ró¿nym stanie zachowania. W roku 1998 przeprowadzona zosta³a inwentaryzacja.
Opisano 250 polskich pomników. Czêæ ich zachowa³a siê w dobrym
stanie (czasem bardzo dobrym). St¹d mo¿na odczytaæ, ¿e s¹ tam groby Bielkiewiczów, Jemianów, Kiewliczów, Kazañskich.
Uwagê zwraca okaza³y grobowiec kapliczny o czterech kolumnach,
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z du¿ym czytelnym napisem: Aleksander ¯ukowski, Marsza³ek Szlachty dwie daty dziewiêtnastowieczne. Obok niedaleko  pomnik z napisem: Aleksandra Ciechanowiecka  zgas³a w Warszawie Jak¿e wielki
musia³ byæ sentyment i przywi¹zanie Zmar³ej do Ziemi Mohylewskiej,
¿eby kazaæ siê przetransportowaæ po mierci setki kilometrów z Warszawy, by tam spocz¹æ na wieki.
Ca³y ten cmentarz z polskimi pomnikami to jeszcze jeden ogrom
wiadków naszej historii, siêgaj¹cej czasów Jagiellonów, gdy Rzeczpospolita by³a od morza do morza
Powo³anie na tron Królestwa Polskiego Wielkiego Ksiêcia Litwy
doprowadzi³o do fenomenu dziejowego, dobrowolnej unii obu narodów. Powsta³o pañstwo polsko-litewskie o obszarze, siêgaj¹cym
miliona kilometrów kwadratowych. By³o to wówczas najwiêksze
terytorialnie pañstwo w Europie. Umiejêtna polityka dynastyczna
sprawi³a, ¿e przez prawie dwa wieki ród Jagiellonów by³ najpotê¿niejsz¹ dynasti¹ Europy, skupiaj¹c pod swoim ber³em narody Polski, Litwy, Rusi, Prus, Wêgier, Czech i S³owacji, a po k¹dzieli 
tak¿e i Szwecji.
Wac³aw Podbereski

1989-2000. ROCZNIKI ZNAD WILII
Do nabycia s¹ poszczególne, archiwalne numery kwartalnika Znad Wilii.
Dysponujemy rocznikami w twardej
ok³adce z lat 1989-2000, kiedy pismo ukazywa³o siê jako dwutygodnik.
Znad Wilii ma rodowód niepodleg³ociowy. Na ³amach pisma mo¿emy
przeledziæ kronikê upadku dawnego sytemu, odrodzenia polskiego ¿ycia na Litwie, poznaæ postawy ludzkie podczas okresu wielkich zmian i transformacji spo³ecznych. Znajdziemy tu
wiele ciekawych, ma³o znanych materia³ów. To wa¿ne ród³o poznania
problemów i sukcesów Polaków na Wschodzie.
Roczniki powinny znaleæ siê w bibliotekach i orodkach, zajmuj¹cych siê problematyk¹ wschodnich s¹siadów Polski.
Zamówienia  e-mail: znadwilii@wp.pl
tel. 370 5 2123020, 48 508764030
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Z PAMIÊTNIKA JADZI Z PIOTRASZEWSKICH FILIPIAKOWEJ
Moja matka Jadwiga, z domu Brandt,
by³a córk¹ fabrykanta z Fastowa. Bardzo
bogatego, który by³ Szwedem z pochodzenia. Studiowa³ w Wiedniu i Pradze, razem z
Hipolitem Cegielskim. Po studiach rozjechali
siê, zak³adaj¹c w³asne warsztaty. Fryderyk
Brandt  Fastowie na Ukrainie, a Cegielski 
w Polsce, w Poznaniu. Obydwaj byli przedsiêbiorczy i pracowici, tote¿ dorobili siê du¿ych fabryk.
Autorka wspomnieñ. 2007
U dziadka w Fastowie pracowa³o kilku
in¿ynierów i oko³o 500 robotników. Matka by³a jedn¹ z siedmiu córek i
mia³a jeszcze dwóch braci. Wszystkie dzieci otrzyma³y staranne wychowanie, a synowie ukoñczyli studia za granic¹. ¯on¹ dziadka Brandta, a moj¹ babk¹, by³a El¿bieta Reñkowska, wnuczka hr. Ledóchowskich. Jej rodzice, jad¹c przez most w czasie roztopów, ulegli wypadkowi  most zarwa³ siê i z bryczk¹ wpadli do rzeki. Sierot¹ zaopiekowa³a siê rodzina Ledóchowskich. Ciekawostka rodzinna: pewnego dnia,
gdy dziewczynka bawi³a siê w salonie, otworzy³o siê nagle okno z impetem i do pokoju wskoczy³ mê¿czyzna w czarnej pelerynie. Da³ dziecku woreczek z³otych dukatów i powiedzia³: To twoje. Na czole przybysz mia³ ciemn¹ piecz¹tkê.
Mój ojciec, Stanis³aw, najstarszy z pi¹tki dzieci, by³ synem Ignacego Piotraszewskiego, herbu Abdank, w³aciciela Sribna na Wo³yniu i
Fermy Ma³opo³owiecka ko³o Bia³ej Cerkw. Ojca matka, a moja babka
Matylda, by³a córk¹ Aleksandra Van Dello, Holendra, po mierci rodziców wychowywana przez biskupa ewangelickiego Waltera Van Dello
w Rydze. Dziadek Ignacy by³ powstañcem, zes³anym na Sybir. Kilkakrotnie ucieka³, wreszcie osiad³ na Bia³ocerkiewszczynie. Zmar³ przedwczenie, gdy ojciec mia³ 12 lat. Bli¿szych szczegó³ów o Piotraszewskich dowiedzia³ siê ju¿ w Polsce, od ksiê¿nej Raciborskiej, która na
³o¿u mierci opowiedzia³a w 1938 roku mu i stryjowi Aleksandrowi
historiê rodziny. Ksiê¿na Raciborska by³a z domu Piotraszewska.
Przed rewolucj¹ bolszewick¹ ojciec mia³ maj¹tek Mecherzyñce w
Rosji i Perymel na Wo³yniu, jak te¿ stadninê i stajniê wycigow¹ we
Lwowie, wspóln¹ ze stryjem Aleksandrem. Ojciec mia³ trzech braci:
Fryderyka, Aleksandra i Ludwika oraz siostrê Helenê, która by³a moj¹
chrzestn¹ matk¹. By³ o¿eniony z Jadwig¹ Brandt, a ciotka Hela wysz³a
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za m¹¿ za Wihelma Brandta  by³a taka wymiana w rodzinie.
Ojciec skoñczy³ gimnazjum w Bia³ej Cerkwi. Potem s³u¿y³ w wojsku rosyjskim. Przez pewien czas pracowa³ w kancelarii carskiej. Po
maturze pojecha³ konno do Czêstochowy, spe³niaj¹c przysiêgê, z³o¿on¹ Matce Najwiêtszej. Mieszka³ z rodzin¹ we wspomnianym maj¹tku w Mecherzyñcach, przy stacji kolejowej Szepetówka. Dwór mieci³ siê w uroczym parku, przez który przep³ywa³a rzeka S³ucz. Gdy
bolszewicy zaczêli swoje rz¹dy, z rodzin¹ uciek³ do Polski.
W tym czasie w okolicy grasowa³ nieuchwytny Karmeluka, jego
celem by³o rabowanie bogaczy, a dawanie biednym. Raz, gdy z³apa³a
go policja, naznaczy³a na czole piecz¹tk¹. Ojciec Karmeluki by³ lokajem, on sam wzrasta³ z synem dziedzica, razem siê uczy³. Gdy panicz
podrós³, dziedzic wys³a³ go na studia za granicê, równie¿ i Karmelukê.
Gdy ch³opcy wrócili do kraju, we dworze urz¹dzono wielki bal. Karmeluka pozna³ na nim córkê pewnego ksiêcia, przyjaciela pana domu.
Zakocha³ siê w tej pannie, zamierza³ siê owiadczyæ, ale wykpiono go,
daj¹c do zrozumienia, ¿e nie jest odpowiednim partnerem z uwagi na
pochodzenie. Od tego dnia postanowi³ mciæ siê na arystokracji. Nieraz p³ata³ figle: w domu babki Matyldy du¿y srebrny samowar w jadalnym pokoju by³ nastawiony na herbatê do niadania. S³u¿¹ca wysz³a na
chwilê do kuchni. Gdy wróci³a, samowara nie by³o. Na stoliku znalaz³a
bia³¹ kartkê z napisem: Barynia spit, samowar kipit. Barynia wstaniet,
samowara nie staniet  pani pi, samowar kipi, pani wstanie, samowara nie zastanie. O tym pisze szczegó³owo mój brat Fred w swoich
wspomnieniach, który by³ naocznym wiadkiem, jak równie¿ moja siostra Irena.
Ja urodzi³am siê w Samborze, gdzie rodzice pierwsze schronienie
znaleli u Strawiñskich.
Podobno by³ wit. £any
z³oci³y siê, falowa³y, lekki wietrzyk ko³ysa³ ciê¿kie, dojrza³e k³osy, niebieci³y siê b³awaty,
czerwieni³y maki. Ptaki
zaczê³y swój s³odki
szczebiot, zbudzone
pierwszym promykiem
s³oñca, las budzi³ siê ze
snu, szumia³ zielonymi
listkami, sosny ko³ysa³y W parku pa³acu Branickich w Bia³ej Cerkwi
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swe ga³êzie na tle ró¿owego nieba.
Na brzegach Dniestru ptactwo wynurzy³o siê z sitowia, s³ychaæ by³o
plusk ³ysek i klekot ¿urawia. W taki
lipcowy poranek, w dniu w. Anny,
przysz³am na ten wiat, pe³en cierpieñ, tajemnic, niespodzianek. Nad
Dniestrem matka mnie ko³ysa³a, w
Dniestrze k¹pa³a, o Dniestrze piewa³a mi ko³ysanki.
Maj¹c parê tygodni, powa¿nie
zachorowa³am. Uratowa³a mnie litania do w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus, odmawiana przez moj¹ mamê.
Obrazek wiêtej wisia³ nad moim
³ó¿eczkiem. Maj¹c cztery lata, wyRatusz w Buczaczu dzisiaj
jecha³am z rodzicami do Osowiec
ko³o Buczacza, których w³acicielem by³ Cieñski, o¿eniony z hrabiank¹
Dzieduszyck¹. Ojciec by³ tam dzier¿awc¹. I tak na Z³otym Podolu, w
Osowcach nad Stryp¹, mija³o moje beztroskie dzieciñstwo. Ojciec, jako
cz³owiek pracowity i energiczny, prêdko doprowadzi³ do porz¹dku
maj¹tek, który by³ w ruinie. Z biegiem lat dorobi³ siê szeciu dzier¿aw:
Przew³oki ko³o Buczacza, Jakubówki, W³adypola, Olejowej Karolówki, stadniny na Pokuciu ko³o Czortkowa. Na maj¹tkach gospodarzyli
rz¹dcy, ojciec jedzi³ i kontrolowa³.
Dom nasz by³ gocinny, ciep³y i cichy w zimie. Za to w lecie rozbrzmiewa³ piewem, muzyk¹ i miechem m³odzie¿y. Irka, moja siostra
i brat Fred zapraszali na wakacje swoich kolegów i kole¿anki, by³o
rojno i gwarno. W lecie te¿ przyje¿d¿a³a rodzina Strawiñskich. Wynajmowa³o wtedy dwie du¿e klasy w szkole, remontowano, meblowano,
w jednej mieszka³a ciocia Hela z dzieæmi, w drugiej  Fred z kolegami.
Rano wszyscy schodzili siê na niadanie. Irka, studentka sztuk piêknych w Wilnie, mia³a strój wyszukany  piêkny niebieski szlafrok z
weneckimi koronkami by³ podpasany poñczoch¹, a drug¹ poñczoch¹
by³y podwi¹zane w³osy. Nie cieszy³a siê sympati¹  czêsto by³a nad¹sana, bo s³oñce za mocno wieci³o, albo deszcz nierówno pada³. Czêsto wstawa³a lew¹ nog¹ z ³ó¿ka. Przewa¿nie na lato gdzie wyje¿d¿a³a,
bo  bo na wsi mierdzi. Fred, gdy chcia³ pozbyæ siê jej towarzystwa,
opowiada³ nieprzyzwoite kawa³y, wtedy ostentacyjnie wychodzi³a z
pokoju  na skargê do mamy.
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Wieczorami, po powrocie ojca, siadalimy w saloniku. Lubi³, gdy
piewano. Podawa³ fa³szyw¹ nutê i wtórowa³ fa³szuj¹c. Gdy przyje¿d¿a³a
Janeczka Potocka z Rokomysza, to razem z Irk¹ piewa³y dumki ukraiñskie.
Rodzina Potockich by³a spokrewniona z mam¹ i Strawiñskimi. Piêkna Janina by³a ¿on¹ mamy brata, Fryderyka Brandta. Przed I wojn¹
wiatow¹ mieszkali w Fastowie obok dziadków Brandtów. W czasie
rewolucji bolszewicy zamêczyli mego wuja, ci¹gn¹c go przywi¹zanego do wozu. Ciotka Janka z synem Edwardem zamieszka³a w Warszawie, prowadz¹c wystawne ¿ycie i otwarty dom. Potem Edward by³
porucznikiem w 14 Pu³ku U³anów Jaz³owieckich we Lwowie. W 1938
by³ na manewrach na Wo³yniu, w maj¹tku swego wuja. Zosta³ zaproszony z kolegami na kolacjê do dworu. W tym czasie mia³ narzeczon¹
¯ydówkê. Podczas kolacji wuj wykpi³ go i obrazi³. Edward, wracaj¹c
na kwaterê, zastrzeli³ siê. We Lwowie odby³ siê jego pogrzeb. Zosta³
pochowany w grobowcu swego pu³kownika. Edward by³ bardzo lubiany przez kolegów i dowództwo. Urlop spêdza³ u nas w Osowcach,
w tym czasie zawsze uty³ i musiano poszerzaæ mundur przed wyjazdem. W noc jego mierci s³yszelimy g³one pukanie do okna w jadalnym pokoju, ojciec wyszed³ przed dom, ale nikogo nie by³o. Babcia
powiedzia³a: Mo¿emy spodziewaæ siê wiadomoci o czyjej mierci.
Po pogrzebie Edwarda ciotka Janka wst¹pi³a do klasztoru Sióstr Urszulanek i jako misjonarka zosta³a wys³ana do Charbinu.
Z Osowiec wspominam ró¿ne zwyczaje z ¿ycia na folwarku. W
jesieni zwo¿ono kukurydzê, rozdzielano fornalom snopy, ustawiano je
na sztorc  tak, ¿e tworzy³y namioty. Robotnicy schodzili siê z rodzinami, od³amywano kaczany i sortowano. Na zakoñczenie tej pracy urz¹dzano tañcówki, tzw.
muzyki, które trwa³y do
witu.
W listopadzie odbywa³o siê targanie pierza.
Schodzi³y siê kobiety i
dziewczêta, na d³ugich
sto³ach by³y ustawione
du¿e sita z pierzem, od³¹czano pióra od padzierzy.
Ch³opcy piewali i grali na
ustnych harmonijkach, o Stanis³awów (Iwano-Frankowsk), koció³ parapó³nocy rozchodzili siê do fialny na przedwojennej pocztówce
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domów. Na zakoñczenie te¿ by³y muzyki i herbatka z pieczywem.
Pracowano równie¿ przy przebieraniu grochu. Groch Wiktoria
ojciec sprzedawa³ dla wojska do Stanis³awowa. Odstaw¹ zajmowa³ siê
Icek, prawa rêka ojca, sumienny, uczciwy i sprytny. Ojciec zapewnia³
go: Sprawuj siê dobrze, Icuniu, to dobrze ciê o¿enimy. Pewnego
razu Icek wróci³ z takiej wyprawy i mówi, ¿e pozna³ pannê Salciê, ale
obawia siê, ¿e jest dla niej za biedny. Ojciec kaza³ Ickowi pojechaæ w
owiadczyny, by³o to kilkanacie kilometrów od Osowiec. Icek wystroi³ siê w czarny frak, nowy kapelusz, nowe lakierki, nowe rêkawiczki i zegarek. Furman Wasyl zaprz¹g³ ³adne konie do nowej bryczki. Przed wyjazdem pouczy³ go ojciec, ¿eby przedstawi³ siê jako rz¹dca, dawa³ Wasylowi dyspozycje: Zaprzêgaj!, to Wyprzêgaj! i du¿o
jedzi³ z Salci¹ po miasteczku. Wszyscy byli zachwyceni narzeczonymi. W nied³ugim czasie odby³ siê lub. Panna, jedynaczka, dosta³a du¿y
posag. Icek by³ szczêliwy i s³u¿y³ ojcu najwierniej.
By³ jeszcze ¯ydek Dawid, do dyspozycji mamy. Jedzi³ do Buczacza po sprawunki, kupowa³ wszystko w najlepszym gatunku. Mia³ kupê
dzieciaków. Mama dawa³a dla nich zabawki i s³odycze.
Na Bo¿e Narodzenie przyje¿d¿ali gocie. Przyje¿d¿a³ ojca kolega
gimnazjalny, W³odzimierz Dworakowski, wojewoda wileñski. Dostawa³am od niego kubeczki z Wilna, piêknie malowane. Wigilia by³a zawsze o godzinie 17. Ojciec mia³ du¿o chrzestniaków, którzy byli hojnie
obdarowywani. Dostawali buty, p³aszczyki, sweterki, ciep³e czapki,
szaliki, no i s³odycze. Prezenty by³y rozdawane w ojca pokoju, zwanym kancelari¹, tam te¿ s³u¿ba dostawa³a prezenty. Zapach skór i materia³ów miesza³ siê z zapachem pierników i czekolady. Na rodku pokoju sta³a ma³a choinka, dzieci skaka³y wokó³ niej, trzymaj¹c siê za
r¹czki i piewaj¹c kolêdy po ukraiñsku.
Potem choinkê przenoszono do pokoju kredensowego. Wietrzono
pokój, a nasza rodzina skupia³a siê w salonie przy du¿ej choince. Dostawa³am skromne prezenty. piewano kolêdy, Irka i Fred opowiadali
historie ze swoich szkó³, a potem ze studiów, przygody z nauczycielami. W kuchni, przy suto zastawionym stole, zabawia³a siê s³u¿ba. Starym zwyczajem wschodnim pod³oga by³a zas³ana pachn¹c¹ s³om¹ i
sianem. Czu³o siê dobrobyt, spokój i bezpieczeñstwo.
Po wyjedzie goci znowu by³a cisza, smutek. Potem przygotowywano sprzêt rolniczy, naprawiano wozy, drabiny. By³a te¿ zwózka drzewa z lasu, r¹bano i uk³adano je w pale, a chrust wi¹zano w wi¹zki. W
spichrzu te¿ by³o sporo roboty. M³ócono na ma³ych m³ocarniach zbo¿e, czyszczono je, przewiewano. Magazynierem by³ Semañ Muszka,
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nie umia³ czytaæ ni pisaæ, worki ze zbo¿em
zapisywa³ na s³upach
kolorowym o³ówkiem,
robi¹c kreski. Gdy
wszystko zgadza³o siê,
ojciec zwraca³ siê do
niego: Semañ, Ha³ubczyku. A jak co by³o
nie tak, nazywa³ go
Czortowa Dusza!
Semañ mia³ klucze do
Stanis³awów. Pasa¿ Gartenbergów na starej pocztówce
spichrza i od ró¿nych
zakamarków, nosi³ je przy szerokim, skórzanym pasie. Wiedzia³ wszystko najlepiej, co dzia³o siê na folwarku. Lubi³ skar¿yæ na leniuchów i
cieszy³ siê, gdy ojciec którego obruga³. Wtedy umiecha³ siê chytrze i
powtarza³: A co, nie mówi³em? I dosta³e!
Semañ i koniuszy Zacharko zaczynali pierwsi pracê na folwarku.
Zacharko, po rozdaniu obroku dla koni, dopilnowaniu porz¹dku i czystoci, siada³ w fotelu wiklinowym i wydawa³ dyspozycje fornalom. W
zimie o siódmej, a latem o pi¹tej przychodzi³ ojciec do stajni. Konie ju¿
by³y poczyszczone, nakarmione, wychyla³y ³by i r¿a³y na powitanie.
Ka¿dy by³ g³askany, klepany. Potem ojciec wypala³ fajkê z Zacharkiem.
W lecie siod³ano ojcu wierzchowca Krakusa, wyje¿d¿a³ nim w pole na
objazd, dawa³ dyspozycje polowym Dany³ce i Jakimowi Ho³yszowi.
Jakim by³ wysokim i zahartowanym m³odzieñcem. W lecie, jak i
zim¹, chodzi³ w rozpiêtej koszuli na piersiach, nosi³ gruby, sêkaty kij,
umia³ pisaæ i czytaæ  nauczy³a go jego piêkna ¿ona, która kiedy wychodzi³a ca³¹ szko³ê, tzn. cztery klasy podstawowe. Mieli bardzo ³adne
i dobrze wychowane dzieci.
Wieczorem po 20 zjawia³ siê stró¿ Piotrowski, który pochodzi³ ze
szlachty zaciankowej. Kaza³ do siebie zwracaæ siê przez pan, w
razie jakiego nieporozumienia z robotnikami przypomina³, ¿e ch³op musi
znaæ swoje miejsce i wykonywaæ polecenia pana. Latem Piotrowski
przychodzi³ trochê wczeniej, po cichutku ³adowa³ w worki lucernê,
albo obrok, jak¹ paszê i zanosi³ do domu. Ojciec udawa³, ¿e o tym nie
wie. Potem przychodzi³ do nas do domu, nalewa³ naftê do lamp, czyci³ i zapala³. Wypija³ herbatê z konfiturami, czyci³ nam buciki, pilnowa³, które trzeba daæ do szewca, odchodzi³ na stró¿kê z dwoma pieskami szpicami. Mia³ te¿ dwóch synów. Starszy  po wojsku, nieraz
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przychodzi³ do jakiej l¿ejszej roboty, nosi³ ubrania z Freda, bryczesy,
oficerki, irchowe rêkawiczki i mówi³: My z paniczem, jak dwaj bracia, jeden za drugiego w ogieñ! Czasem w kuchni czyta³ wiersze Mickiewicza, t³umaczy³ s³u¿bie, ¿eby jako zrozumia³a, a potem mówi³:
Ech, co tam wam t³umaczyæ i tak gówno rozumiecie! Z Iwana pana
nie bêdzie, a mnie was ¿al i dlatego czytam. M³odszy syn stró¿a by³
z³odziej i hulaka. Kiedy zakrad³ siê do mieszkania nauczycielki, gdy
wchodzi³a do domu, wyskoczy³ zza drzwi z no¿em. Ona jako odskoczy³a i zawo³a³a: ¯eby siê powiesi³, ludzie mieliby raz spokój! Janek
uciek³ do lasu, za godzinê s³ychaæ by³o wybuch, detonacjê. Jak siê
potem okaza³o, chcia³ rozkrêciæ pocisk, znaleziony w lesie...
Osowce nie by³y wiosk¹ bogat¹, ale przy pomocy Polaków z Petlikowiec wybudowano koció³ek. W³aciciel kaza³ zawiesiæ swój herb
nad jego drzwiami. Widnia³a na nim rêka, trzymaj¹ca miecz, a na tarczy
 g³owa byka. By³ to herb Pomian  rodziny Cieñskich. Ludnoæ by³a
oburzona. Biskup, który przyjecha³ powiêciæ koció³, kaza³ zdj¹æ herb
i ucich³o. Kiedy przychodzi do ojca kierownik szko³y i mówi: To
naprawdê nie godzi³o siê co takiego zawieszaæ, mo¿na by³o chocia¿
jak¹ ró¿yczkê, czy co... Ch³opi mówili, ¿e nie godzi siê modliæ do
byka.
Najmilej wspominam majowe nabo¿eñstwa, na które chodzi³am z
babci¹, która by³a ewangeliczk¹ i mówi³a: Chyba przejdê na katolicyzm, tak mnie jako lepiej rozmawia siê z Matk¹ Najwiêtsz¹.
Do klasy trzeciej w³¹cznie uczy³am siê w domu. Przychodzi³y nauczycielki, wciska³y mi do g³owy sapiencjê, a potem zdawa³am egzamin w szkole ludowej. Babcia, ubrana w czarn¹ sukniê aksamitn¹, z
bia³ym koronkowym ¿abotem, z lorni¹ na nosie, wchodzi³a ze mn¹ do
klasy, gdzie czekali ju¿ na mnie nauczyciele z kierownikiem na czele.
Babcia zasiada³a w fotelu i przys³uchiwa³a siê. Gdy odpowied moja
by³a dobra, zadowolona patrzy³a przyjanie na obecnych, gdy odpowied by³a nieudolna, spuszcza³a oczy, jakby czu³a siê winna i kiwa³a
g³ow¹. Po egzaminie zaprasza³a na kolacjê moje nauczycielki. W domu
mnie pocieszano, ¿e po wakacjach pojadê do klasztoru zdobywaæ dalsze wiadomoci, wraz z kole¿ankami i nie bêdê ju¿ musia³a zdawaæ
egzaminów. To ostatnie zapewnienie najbardziej mnie przekonywa³o.
A do wyboru by³y trzy klasztory: Sacre Coeur we Lwowie, Niepokalanki w Ni¿niowie oraz Urszulanki w Stanis³awowie, na które ostatecznie pad³ wybór. Mama pojecha³a mnie zapisaæ i od razu przywioz³a
ró¿ne instrukcje, druki i modele mundurków oraz bielizny osobistej.
Wszystkich czêci garderoby po dwanacie sztuk. Ojciec oznajmi³, ¿e
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na drugi dzieñ jedzie do Buczacza i przywiezie
p³ótno na bieliznê i materia³ na mundurki. Przywióz³ ca³¹ belê p³ótna przecierad³owego, koronkê poszewkow¹ i okropny materia³ na mundurki! Dlatego mama musia³a sama jechaæ i
kupiæ wszystko odpowiednie, co by³o potrzebne do wyprawki. Potem przychodzi³a Begina,
córka starego ¯yda Gendera, rz¹dcy i szy³a
wszystko, haftowa³a inicja³y, monogramy na
pocieli, obszywa³a falbankami i koronkami. Na
ka¿dej rzeczy by³ przepisowo wyhaftowany nuHerb Abdank
mer 24.
Nastêpowa³ uroczysty dzieñ przyjazdu Irki i Freda. W domu pachnia³o ró¿ami i truskawkami, lni³o czystoci¹. Czeka³am w napiêciu,
kiedy us³yszê warkot bryczki. Irka, elegancko wystrojona, w nowym
kapeluszu, z pud³ami prezentów dla z domowników. Fred  jak zawsze
weso³y, rozgadany, zainteresowany, co na stole smacznego, bo by³ wyg³odzony po bursach. Po przywitaniach opowiada³ o swoich psotnych
wyczynach w szkole, które na mnie robi³y najwiêksze wra¿enie. Irka 
o malarstwie i swoich m¹drych nauczycielach  by³a na Wydziale Sztuk
Piêknych w Wilnie. Po kolacji ojciec z Fredem szli do stajen, Justynka
z Irk¹ szepta³y w saloniku, s³ychaæ by³o chwilami: A panienka wi?
Nasze dziecko pójdzie do klasztoru, Bo¿e, czy tylko bêdzie siê modliæ? Potem Irka rozpakowywa³a swoje rzeczy: letnie sukienki, modne pantofle, w drodze ³aski pozwala³a mi je przymierzaæ.
I tak toczy³y siê dni lata. Gocie przyje¿d¿ali z Poznania i Krakowa.
Jedzilimy konno, p³ywalimy ³odzi¹ i kajakiem, bawilimy siê w Indian. Jurek Brandt by³ naszym wodzem, musielimy piæ wstrêtn¹ herbatê Herba-mate, jeæ ma³e rybki sma¿one z oæmi, z³owione w Strypie.
Za niepos³uszeñstwo by³ymy z Reni¹ przywi¹zywane za warkocze do
drzewa, nosi³ymy korale z zajêczych bobków i naszyjniki z wronich
³ap. Przyjani³am siê z Ew¹ i Ani¹, córkami Cieñskich. Ich guwernantk¹
by³a panna Krystyna, mi³a i dobra, czuwa³a nad ich wychowaniem i
uczy³a nienagannych manier. Mia³ymy kucyka Ma³pê, odpowiedni
do niego wózek, a w zimie  specjalne sanki: linijkê. Odbywa³ymy
dalekie przeja¿d¿ki, przewa¿nie powozi³a panna Krystyna ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo ma³ej siostrzyczki Ewy, Lili. Ma³pa mia³a okropne
humory, by³a narowista, lubi³a rz¹dziæ furmanem.
Wakacje mia³y siê ku koñcowi, Ewê przygotowywano do Sióst Niepokalanek do Ni¿niowa, ja czeka³am z dnia na dzieñ na wyjazd do Sta117
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nis³awowa. Icek, podrêczny rz¹dcy  gumienny, wyjecha³ wczeniej,
¿eby zakupiæ materace, pociel i dostarczyæ to do klasztoru.
W przeddzieñ rozpoczêcia roku szkolnego pojecha³ymy z mam¹
do Urszulanek. Ni¿niów le¿a³ w po³owie drogi do Stanis³awowa, jecha³ymy poci¹giem z pani¹ Cieñsk¹ i Ew¹. W klasztorze siostry oprowadza³y nas, informowa³y, gdzie i co siê znajduje. U³o¿y³am swoje drobiazgi osobiste w mojej budce i posz³ymy z mam¹ do kawiarni Kramerczuka na kakao z piank¹ i ziemniaki marcepanowe, mama  na kawê.
Co pewien czas która z uczennic doje¿d¿a³a, najsmutniej by³o tym,
które przyjecha³y pierwszy raz.
Wieczorem w sypialni siostry czesa³y dziewczynki, które mia³y d³ugie w³osy. Mnie czesa³a siostra Barbara, z któr¹ od razu zaprzyjani³ymy siê. Lubi³a mnie czesaæ, wydziwia³a, ¿e Pan Bóg jednemu cz³owiekowi da³ gêste w³osy, a drugiemu  ³ysinki. O 21-ej ka¿da musia³a byæ
w swojej budce, umyta, w nocnej koszuli i siedzieæ na ³ó¿ku. Wtedy
przychodzi³a matka Andrzeja z dzwonkiem, mówi¹c pacierz, gdy wysz³a, by³o znów gwarno! Rano o 7-ej znowu przychodzi³a matka z
dzwonkiem, mówi³a pacierz i wstawa³ymy, robi³ymy toaletê i pêdem
do holu, gdzie ustawia³ymy siê parami i sz³ymy do kaplicy. Po mszy
 biegiem na niadanie i potem do swoich klas.
Tego dnia moje pierwsze lekcje to by³y roboty. Matka Jolanta, du¿a
i gruba, wyk³ada³a zasady wykroju bluzki z bufkami. Która z kole¿anek podpisa³a linijkê moim nazwiskiem, matka zauwa¿y³a to i uwiadamia³a mnie, jaki to brak poszanowania dla szkolnych rzeczy. Podziêkowa³am za uwagê i powiedzia³am, ¿e to nie ja podpisa³am tê linijkê. Na to
matka Jolanta: miesz jeszcze k³amaæ?! Ca³y dzieñ g³upio siê czu³am,
a wieczorem opowiedzia³am o zajciu siostrze Barbarze. Ta pociesza³a
mnie na swój pobo¿ny sposób.
Nadszed³ Dzieñ Wszystkich wiêtych i pojecha³am na dwa dni do
domu. Po powrocie do klasztoru zaprzyjani³am siê z Basi¹ Smoleñsk¹,
rodzice jej mieli pod Lwowem maj¹tek Æwi³owa. By³ymy ze sob¹ tak
dobrane, jak dwa konie w zaprzêgu. Uwa¿a³ymy, ¿e stanowczo jest za
nudno, ¿e trzeba trochê porozrabiaæ. Z czasem zaczê³y na nas sypaæ
siê skargi i upomnienia, potem do tego przywyk³ymy.
By³ymy ulubienicami ks. Kumera. On nas uprzedza³ przed grubsz¹
awantur¹, zdradza³ tematy klasówkowe, stopnie przed wywiadówk¹.
Zbli¿a³y siê wiêta Bo¿ego Narodzenia. Po kolacji by³a godzina rekreacji, uczono nas tañczyæ, przygotowywano do karnawa³u. Pani Irena, wychowawczyni, gra³a na fortepianie, my  tañczy³ymy. W sobotê mia³ymy rekreacjê z matk¹ Ksawer¹, by³y to niezapomniane wie118
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czory  du¿o prze¿y³a, by³a misjonark¹ w Charbinie, mia³a du¿o przygód, lubi³a te¿ opowiadaæ o duchach. Kocha³ymy j¹ szczerze, niektóre
starsze kole¿anki zwierza³y siê jej z najskrytszych tajemnic. Ksawercia
mia³a na wszystko radê. By³a po szeædziesi¹tce, ale zawsze pogodna i
weso³a. Towarzyszy³a w zabawach, mia³a siê i piewa³a z nami.
Lubi³am gimnastykê, rytmikê, teatr, operê, filmy, wiosn¹  wycieczki
za miasto do lasu na konwalie. To wszystko dostarcza³o wiele radoci
i czas lecia³ szybko. S³yszê czasami opiniê ludzi, którzy nie mieli stycznoci z klasztorem wychowawczym  takim, jakim nasz w³anie. S¹
oni w b³êdzie i wydaj¹ fa³szywe opinie. Dla mnie by³y to czasy poznawania ¿ycia z dobrej strony, lata mi³oci do ludzi, ufnoci do starszych,
pogody wewnêtrznej. Te cechy pomaga³y mi potem w najtrudniejszych
chwilach mego ¿ycia.
Dwa razy w tygodniu mia³ymy pogadanki z matk¹ Andrzej¹. Dzi
widzê, jak praktycznie nas wychowywa³y siostry do ¿ycia, nie tylko w
dobrobycie. Andrzeja mówi³a o ma³¿eñstwie, jak traktowaæ mê¿a, ¿eby
w domu by³a zgoda, odpowiednia atmosfera, wzajemny szacunek. Dzi
rozmem³ane matki i ¿ony, nie zawsze w czystych szlafrokach, rozczochrane, rano snuj¹
siê po domu, nie zainteresowane bywaj¹, jak
podaæ mê¿owi niadanie, od rana awantura
o b³ahe rzeczy, wyliczanie pieniêdzy, wmawianie w mê¿a nieraz bezpodstawnie kochanek, albo rozwodzenie siê nad swoimi chorobami. Dziwi¹ siê potem, ¿e m¹¿ unika
domu, szuka gdzieindziej zapomnienia. ¯ycie
takie przechodzi na oczach dzieci, które
potem w swoim domu wprowadzaj¹ ten sam
styl, bo o innym nie maj¹ pojêcia. Zaczynaj¹
siê choroby nerwowe, psychiczne, kobieta
staje siê zagubiona, odizolowana od ¿ycia,
wszystko woko³o wymyka siê jej z r¹k, dzieci id¹ swoj¹ drog¹, ¿ycie staje siê bez dogmatu. ¯al mi tych kobiet.
Wa¿na jest umiejêtnoæ patrzenia i s³uchania, dawania swemu rozmówcy do zrozumienia, ¿e to, co mówi jest wa¿ne. W ten
sposób zyskuje siê sympatiê, uwodzi bez
wzglêdu na swój wiek. Pozwala zjednaæ
sobie ludzi, zapalaæ wiat³o wewnêtrzne, Jadwiga z Piotraszewskich
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które ludzi poci¹ga. Do tego nie trzeba stroju zewnêtrznego, ani futer,
ani bi¿uterii.
Pewnego razu zachorowa³am na winkê i przeniesiono mnie do klauzury, gdzie wstêp by³ wzbroniony dla osób wieckich. W rogu  parawan, za nim  ³ó¿ko, nocna szafka, w¹ziutka szafa na ubrania. Tam
mieszka³a siostra dy¿uruj¹ca. Du¿e okno wychodzi³o na ul. Kamiñskiego, na dwie piêtrowe kamienice oficerskie. S³ysza³am, jak starsze kole¿anki mówi³y, ¿e umawiaj¹ siê z jakimi porucznikami, ba³y siê, ¿eby je
nie przy³apano. Którego dnia patrzê, a tu naprzeciw w oknie pokazuje
siê kartka z napisem o 18! Potem jej autor wdziêczy³ siê w oknie. Przebra³am siê w siostry habit, w³o¿y³am welon zakonny, stanê³am w oknie
i pogrozi³am mu ze srog¹ min¹! Po powrocie do pensjonatu dziewczynki opowiada³y, ¿e Hanka Romanowska umawia³a siê w ten sposób, ale jaki czarny kruk zawali³ sprawê. Hanka by³a kuzynk¹ Maæka Paszkowskiego. Basia upozorowa³a chorobê i dosta³a siê do mnie.
Wyg³upia³ymy siê niesamowicie!
Przed dniem 11 listopada by³ capstrzyk, u³ani jechali konno przed
naszym klasztorem. Przebra³ymy siê za zakonnice, stanê³ymy w oknie
i posy³a³ymy ca³usy wojskowym, którzy zamiewali siê salutuj¹c. Kto
poskar¿y³ prze³o¿onej i przy³apa³a nas. Miota³a siê po pokoju i wykrzykiwa³a, ¿e jestemy bezwstydne i mamy zaraz pisaæ do domów, ¿eby
nas zabrano. Napisa³am do mamy bardzo dowcipnie o tej przygodzie.
Ks. Kumer powiedzia³: Ale ma³a napisa³a, wszyscy w nauczycielskim pokoju ubawili siê, ten list nie zosta³ wys³any do mamy.
Klasztor by³ ogrodzony wysokim parkanem, za którym znajdowa³
siê ogród kwiatowy
bogatego ogrodnika.
Czasem przychodzi³
tam jego przystojny
syn  gimnazjalista,
cina³ bukiety kwiatów. Lubi³am patrzeæ
na ten ogród, s³uchaæ
dumek robotnic.
Którego dnia
czerwcowego Tadzio
znowu by³ w ogrodzie. Sta³am w oknie
Irena, siostra autorki wspomnieñ, z ciotk¹ Reni¹, ¿on¹ na piêtrze, nasze
pu³kownika Aleksandra Piotraszewskiego w salonie
spojrzenia spotka³y
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siê i zawarlimy niem¹ znajomoæ, rozmawialimy na migi i by³o nam
bardzo weso³o. Od tego dnia co dzieñ zawiesza³ mi kwiaty na parkanie,
zanosi³am je do kaplicy nie bardzo chêtnie, ale co mia³am robiæ?
Mia³ymy w ogrodzie klasztornym ³adny kort tenisowy, na który
przychodzi³ w pogodne dni trenowaæ lekarz. Doktor Gutt by³ ojcem
mojej kole¿anki. Wstawa³am o 5-ej rano, ¿eby móc z nim graæ. Kiedy
sprawnie odbija³am pi³ki, chwali³ mnie: Bêd¹ jeszcze z ciebie ludzie. A
jak pata³aszy³am: Na cerufajku z takim graczem. Na wiêcie sportowym zdobywa³am pierwsze nagrody dla naszej klasy.
Wkrótce nadesz³o wiêto Bo¿ego Cia³a i ju¿ ¿y³ymy duchem wakacji. Powraca³ znowu zapach truskawek i ró¿ w salonie. Relacje Justynki: kto w miêdzyczasie umar³, komu urodzi³o siê dziecko. Znowu
przyjazd goci, kajak, jazda konno. Pewnego dnia przechodzi³am ko³o
cerkwi, sta³a jaka m³oda para, jakby na kogo czekali. Podesz³a do
mnie kobieta i zapyta³a, czy mog³abym trzymaæ ich dziecko do chrztu.
Poczu³am siê bardzo szczêliwa i zaszczycona. Dzi nie pamiêtam ani
imienia chrzeniaczki mojej, ani nazwiska jej rodziców.
Prawie co dzieñ umawia³ymy siê z Ew¹ na k¹piel w Strypie. By³ymy bardzo z¿yte ze sob¹, chodzi³ymy do siebie na ca³e dni. A¿ znowu
ze smutkiem patrzy³ymy na cierniska i puste pola, na odlot bocianów. Pañcio zawióz³ nas na dworzec do Buczacza, zaniós³ rzeczy do
poci¹gu. W Ni¿niowie Ewa wysiad³a, tam czeka³y siostry i kole¿anki,
które ju¿ przyjecha³y. Pamiêtam d³ugie, bia³e warkocze Basi Dunin. Ja
pojecha³am dalej. W Stanis³awowie na mnie te¿ czeka³y siostry i kole¿anki. Dni potoczy³y siê utartym trybem, stopnie raz dobre, raz z³e.
Dosta³ymy do klasy, m³odego nauczyciela matematyki. By³am z niej
noga, ale lubi³am psociæ, przerywaæ klasówki. Raz przynios³am w czasie przerwy z ogrodu okaleczon¹ wronê, wsadzi³am j¹ do kosza na
mieci i postawi³am na katedrze pod sto³em. W czasie lekcji wrona
wylaz³a spod papierów, narobi³a rumoru, no i  klasówka przerwana!
Innym razem wypo¿yczy³am ma³¹ kózkê u baby, która pas³a j¹ pod
parkanem, wpuci³am do klasy, kózka skaka³a i bryka³a po klasie, nauczyciel by³ wciek³y. Na jego lekcji wchodzi³ymy z Basi¹ przez okno
do klasy. Kiedy, id¹c korytarzem zauwa¿y³am, ¿e siostra Bernadetta
robi co czarnego na drutach. Zorientowa³am siê, ¿e wykañcza ju¿
prawie gotowe czarne, ciep³e majty. Poprosi³am, ¿eby mi da³a, ¿e mam
roboty rêczne i jej to skoñczê. Na lekcji schowa³am je pod ³awkê i
czêsto tam zagl¹da³am, ¿eby sprowokowaæ nauczyciela. I sta³o siê:
Piotraszewska nie uwa¿a, bawi siê czym pod ³awk¹. Proszê w tej
chwili mi to oddaæ! Ze skruszon¹ min¹ zanios³am na katedrê i powie121
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dzia³am: To szal mojej babci. Po lekcji nauczyciel zaniós³ to do pokoju nauczycielskiego. Wezwano mnie do matki prze³o¿onej i dosta³am
burê.
Fred, jad¹c z podchor¹¿ówki w Grudzi¹dzu na urlop do domu, odwiedza³ mnie. By³ przyjmowany uroczycie w gocinnym pokoju, obstawiony przysmakami, bawiony przez sam¹ mistrzyniê pensjonatu.
Poinformowa³am go, ¿e winno zwracaæ siê do niej proszê matki, a
on stale  proszê mateczki! To mnie okropnie mieszy³o, no i gdy
mia³am pe³ne usta jedzenia, nie wytrzyma³am, parsknê³am, oplu³am stó³
i mundur... Wysz³am, nie czekaj¹c a¿ mnie matka Andrzeja wyrzuci.
Fred mia³ zwyczaj przysy³ania co pewien czas ogromnego pud³a cukierków wedlowskich dla pensjonarek, one pisa³y do niego dowcipne
listy i dziêkowa³y, ka¿da na swój sposób.
Tej jesieni na Wszystkich wiêtych nie jecha³am do domu, poniewa¿ by³am zaproszona do Zosi M., dochodz¹cej uczennicy. Byli to
bardzo bogaci ludzie, mieszkali w piêknej willi, starali siê o atrakcje,
wozili nas samochodem. Pozna³am tam aktora ¯abczyñskiego, dosta³am od niego zdjêcie z autografem, by³am bardzo dumna i w nim zakochana. Zosia mia³a brata Wacka, który stara³ siê mnie podrywaæ, ale
sz³o to mu nieudolnie. Nie podoba³ siê mi, mia³ d³ugie zêby. By³am zapraszana na niedziele i do innych dochodz¹cych kole¿anek. Najczêciej
do Janeczki Dygas. Ojciec jej by³ kawalerzyst¹ i zabiera³ nas na wycigi i popisy konne. Janeczka by³a piêkn¹ dziewczyn¹ i bardzo dobrze
wychowan¹. Matka jej pochodzi³a z Radziwi³³ów.
W maju 1938 przystêpowa³am do Pierwszej Komunii wiêtej. Przyjechali rodzice kole¿anek, u mnie by³a tylko mama. Mój chrzest odby³
siê w kociele ewangelickim, bo mama by³a protestantk¹ i w tej miejscowoci nie by³o kocio³a katolickiego. Ochrzczono mnie wiêc ponownie. Spowiedzi i komunii udziela³ ks. biskup Baziak, który czêsto
odwiedza³ nasz klasztor i prowadzi³ rekolekcje.
Podczas Wielkanocy byli u nas Dworakowski, Maciej Paszkowski i
staruszek, który co roku szed³ z Warszawy do swoich na szparagi, do
jakiego maj¹tku ko³o Tarnopola. Zawsze by³o mu do nas po drodze,
zatrzymywa³ siê na trzy dni, potem Fred go odprowadza³ przez pole do
szosy tarnopolskiej. Tym razem zdradzi³, ¿e ma dar przepowiadania
przysz³oci. Mówi³, ¿e czeka Freda podró¿, prawie ca³y wiat zwiedzi,
bêdzie miertelnie chory, spotkaj¹ go ciê¿kie przejcia, ale wyjdzie z
nich ca³o. Jego s³owa spe³ni³y siê. Na drugi rok wyjecha³ Fred na wojnê, walczy³ na ró¿nych frontach w wielu zak¹tkach wiata, rzeczywicie by³ miertelnie chory na pustyni, Arabowie go uratowali.
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W 1938 W³adek Pawski
owiadczy³ siê Irce, w Stanis³awowie odby³ siê lub w ormiañskim kociele. Para m³odych
sz³a do o³tarza pod szpalerem
szabli wojskowych. Wesele by³o
w hotelu Polonia, bardzo uroczyste i z du¿¹ iloci¹ goci. Po
lubie zamieszkali w RosochaIrena Piotraszewska w Wilnie skoñczy³a
czu, maj¹tku W³adka. Jedzi³am Wydzia³ Sztuk Piêknych USB. Obok na
do nich z Basi¹ G¹seck¹ wolan- zdjêciu  jej m¹¿
tem, naprzeciw siedzia³a na
³aweczce Justyna z koszem smacznych rzeczy. Po dwóch dniach wraca³ymy do domu, bo Justyna martwi³a siê, ¿e w domu nikt tak dobrze
nie zgotuje obiadu jak ona.
Po wakacjach nie wróci³am do klasztoru  teraz chodzi³am do gimnazjum w Buczaczu. Mieszka³am na stancji u G¹seckiej przy ul. Dworcowej, potem u Warszylewiczowej  na górce za kinem. Wszêdzie
chodzi³ymy razem z Basi¹ G¹seck¹. Gdy kto zaprasza³ na prywatkê,
to nie mia³ zapraszaæ jednej bez drugiej. Sympati¹ moj¹ by³ Zbyszek
Doszla, a Basi  syn dyrektora gimnazjum, Jurek. Nie pamiêtam nazwiska. Czasy buczackie wspominam jako najweselsze w moim ¿yciu.
W drugim roku wojny zginê³a Basia, zamordowana przez Ukraiñców w bestialski sposób, razem ze swoim szwagrem na drodze z W³adypola do Hordenki. O tym dowiedzia³am siê dopiero po dwóch latach
od jej ojca, Wiktora G¹seckiego, przyjaciela mego ojca.
20 wrzenia 1939 opuszcza³am na zawsze dom w Osowcach na
Z³otym Podolu. Mimo piêknej wrzeniowej pogody, przepe³nionej s³oñcem dojrza³ego lata, czarna chmura przes³oni³a mój dobry wiat. Jeszcze nie zdawa³am sobie sprawy z gronej sytuacji, ale by³o bardzo
smutno. Smutek sta³ siê nieod³¹cznym towarzyszem mojej m³odoci.
Zaczê³o siê od wyjazdu brata na wojnê. W po³udnie rozlepiano afisze o powo³aniu do wojska, tak zwane karty mobilizacyjne. Fred przebra³ siê w mundur, spakowa³ trochê drobiazgów do nesesera. Przyjecha³ z Jakubówki ko³o Ko³omyi, gdzie dzier¿awi³ maj¹tek Miernickich.
Poleci³ mi zabranie wilczycy, piêknej Saby, której nie móg³ przywieæ.
Mama i babcia ¿egna³y go krzy¿em, da³y mu wiêty obrazek i modlitwê, pisan¹ przez ojca babci, biskupa holenderskiego Van Dello. Babcia
porobi³a jej odpisy wszystkim cz³onkom naszej rodziny. Zaszyte w irchowych woreczkach, ka¿dy z nas nosi³ na szyi z medalikiem.
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Dzi wiem, ¿e by³a to cudowna modlitwa, bo choæ bylimy w niebezpieczeñstwie, to po wojnie wrócilimy ca³o i zdrowo. Pamiêtam,
jak w przeddzieñ Matki Boskiej Zielnej do³¹cza³a babcia do wianuszków zielonych te modlitwy i sk³ada³a na o³tarzu w kociele, gdzie by³y
wiêcone. Potem chodzi³am z ni¹ w pole i zakopywa³am je na ³anie.
Mia³o to przynosiæ dobre urodzaje i chroniæ od gradobicia. Babcia po
mierci swego mê¿a  powstañca, który dwa razy ucieka³ z Syberii,
zosta³a wdow¹ z pi¹tk¹ dzieci i matk¹, która zajmowa³a siê domem.
Sama zarz¹dza³a maj¹tkiem w³asnym, a do tego dzier¿awi³a maj¹tki od
hrabiny Branickiej.
Otó¿ Fred wyjecha³. Wieczorem siedzielimy w pokoju ojca. Babunia czyta³a g³ono nowiny z prasy. W pamiêci zosta³a przepowiednia
Ossowieckiego: Nie widzê wojny, ale wielk¹ wêdrówkê ludów. Ojciec siedzia³ w pó³mroku naftowej lampy, pochylony, jakby dwiga³
ciê¿ar ca³ego ¿ycia. Na twarzy jego malowa³o siê zmêczenie, pyka³
fajkê w zamyleniu. Mama kry³a w sobie wielki ¿al i cierpienie, postarza³a w tym smutku. Nie s³ucha³am, co czyta³a babcia, niewiele z tego
rozumia³am. Myl moja by³a zajêta Sab¹, o tym, ¿e mia³am pojechaæ po
ni¹. Roztkliwia³am siê, myl¹c, jak tam têskni do swego pana, który
zostawi³ j¹ sam¹ wród obcych ludzi.
Na drugi dzieñ o wicie wyje¿d¿a³am z furmanem Pañciem do Jakubówki przez Rosochacz. Dwa araby, nios¹c wysoko ogony, jak pióropusze, zaprzêgniête by³y do dwuosobowej bryczki, która mknê³a po z³ocistej, piaszczystej drodze. Koñmi tymi
szczyci³ siê ojciec. Rzeczywicie by³y
najpiêkniejsze w okolicy  Lirnik i D¿amet. Wrzeniowe niebo by³o zarumienione od witu, pola i ³¹ki jeszcze drzema³y, czekaj¹c na ciep³y promyk s³oñca. Pachnia³o cierniskiem i dojrza³ym
latem. Rosa na trawie lni³a wie¿o.
Pamiêtam rumianki nad boczn¹ cie¿k¹,
ich s³odki zapach. Zapomnia³am, ¿e jest
wojna, tocz¹ siê krwawe boje. By³am
spokojna o mój Kraj i pewna, ¿e to d³ugo nie potrwa, ¿e zwyciê¿ymy. W szkole przecie¿ mówiono, ¿e jestemy silni,
zwarci, gotowi.
Dawna pocztówka z Ni¿niowa
Mijalimy Przew³okê, Buczacz, Z³o124
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Barokowy koció³ Najwiêtszej Marii Panny i o³tarz g³ówny wi¹tyni w Buczaczu

ty Potok. Wko³o upojna cisza, czasem stadko kuropatw frunê³o, konie
sp³oszone skoczy³y w bok i trochê ponios³y. Gdy wje¿d¿alimy w las,
by³o po³udnie. Pachnia³o wilgoci¹ i ¿ywic¹, ³agodna zieleñ rozleniwia³a.
Droga z³oci³a siê w ostrym blasku s³oñca. Myla³am z przyjemnoci¹,
¿e nie muszê chodziæ do szko³y, ale stanê³am nagle przed wielk¹ niewiadom¹, której rozwi¹zanie, dobre czy z³e, nie zale¿a³o ode mnie.
Nagle moj¹ uwagê zaj¹³ cz³owiek, który pojawi³ siê na bocznej linii.
Wysoki, barczysty, o ciemnym zarocie i g³upowatym wyrazie twarzy.
Wymachuj¹c sêkatym kijem, dawa³ znaki, ¿ebymy siê zatrzymali. Poczciwy Pañcio uspokaja³: Naj, panuncia nie bojatsia, win durnyj, niczoho
z³ocho ne zrobyt! Chcia³ ju¿ zaci¹æ konie, by go wymin¹æ, ale cz³owiek
ten przyskoczy³ do bryczki. Zacz¹³ wyjaniaæ, ¿e jest milicyjnym wartownikiem, wyznaczonym z gminy i ma rozkaz ka¿dego legitymowaæ. T³umaczy³: Trudno, stan wojenny. Nie umia³ czytaæ, wiêc nie trzeba by³o fatygowaæ siê z okazaniem dokumentów. Powiedzielimy, sk¹d i dok¹d jedziemy. Po zapewnieniu, ¿e nie jestemy szpijonami, moglimy jechaæ dalej.
Im bardziej zbli¿alimy siê do Dniestru, tym czêciej spotykalimy
takich wartowników. Ci ju¿ nie zatrzymywali, tylko wo³ali: Kuda?
kuda? A ja odkrzykiwa³am: Na wajnu! Umiechali siê  nie wygl¹dalimy przecie¿ niebezpiecznie.
Nad Dniestrem zastalimy kolejkê czekaj¹cych na przejazd promem.
Przewa¿nie ¿o³nierzy, oficerów z samochodami, ale i ch³opów z wozami. Skorzysta³am z k¹pieli, potem siedzia³am na du¿ym kamieniu. Po
lewej stronie rzeki ci¹gnê³a siê ciana lasu. Ciemne wierzcho³ki wierków odbija³y siê jak koronka na tle jasnego nieba. Czasem z sitowia
wylecia³ ptak, wzbi³ siê w locie i znów ukry³ siê w g¹szczu. Majesta125
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tycznie unosi³y siê ró¿owe ska³y w blasku zachodz¹cego s³oñca, dalej
na horyzoncie widnia³y resztki ruin zamku ksi¹¿¹t Ostrogskich.
Przysz³a nasza kolej. Lirnik by³ bardzo zdenerwowany, grzeba³ kopytem ziemiê, nie chcia³ wejæ na pok³ad promu. Pañcio musia³ wprowadziæ go za cugle. Konie tuli³y siê do siebie, rozdyma³y nozdrza.
Po przejedzie Dniestru jechalimy dalej. Wieczór by³ ciep³y, w powietrzu unosi³ siê zapach dymu. W okienkach ch³opskich cha³up pojawia³y siê wiate³ka, w zagrodach ludzie krz¹tali siê przy obrz¹dku. Mija³y nas krowy, wracaj¹ce z ³¹k.
Do Rosochacza dotarlimy pónym wieczorem. Dwór sta³ w mroku, ocienia³y go stare drzewa, tylko sygnaturka bieli³a siê na tle granatu
nieba, owietlona blaskiem wschodz¹cego ksiê¿yca. W oknach widnia³o wiat³o lamp. Zatrzymalimy siê przed frontowym tarasem. Pañcio odjecha³ w stronê stajen. Sieræ Lirnika srebrzy³a siê w blasku nocy.
Gdzie daleko pies zaszczeka³, stró¿ przeszed³ z latarni¹ stajenn¹. By³ to
dom rodzinny mojego szwagra, nikt z niego nie wyszed³. Przez hall
przesz³am do pokoju jadalnego. Siostra nalewa³a do s³oików konfitury
dereniowe, gosposia jej pomaga³a. Szwagier siedzia³ przy stole, zajada³
placuszki z makiem i uk³ada³ z rz¹dc¹ dyspozycje na nastêpny dzieñ.
Tu spokój dworu zdawa³ siê niczym niezm¹cony. Wszystko sz³o utartym torem, jakby by³o za granicami rzeczywistoci.
Po chwili siedzielimy przy suto zastawionym stole. Nie mog³am
jednak jeæ, opowiada³am o zajciach. Szwagier powiedzia³: Wiesz,
kupi³em tobie parê licznych kucyków i specjalny wózek, w tych dniach
przyjadê do Osowiec w³anie nimi.
Nazajutrz opuszcza³am dom Pawskich. Dowieziono z Jakubówki
Sabê, wracalimy do Osowiec. Znowu ró¿owy wit, polne drogi, pachn¹cy las, milicja i Dniestr. Saba siedzia³a na tylnym siedzeniu, opieraj¹c
pysk na moim ramieniu. Taki mia³a zwyczaj, je¿d¿¹c z Fredem. W
po³udnie popasalimy w zajedzie w Z³otym Potoku. By³a tu restauracja w rynku, w której spotka³am szkolnego kolegê, Jasia Kuchcickiego. T³usta Saba by³a atrakcj¹, wszyscy zachwycali siê ni¹, panie karmi³y cukrem konie. Kelner przyniós³ Sabuni jedzenie na talerzu, postawi³ na pod³odze i eleganckim gestem zaprosi³ do jedzenia. G³one ch³apanie rozleg³o siê w lokalu, a ubawione tym dzieci przygl¹da³y siê psu.
Tam te¿ pozna³am Gniewoszów, braci bliniaków, w³acicieli tego maj¹tku, dosta³am od nich na po¿egnanie ró¿e.
Jad¹c przez Buczacz, spotyka³am znajomych i kolegów. Zbyszek
Doszla, moja wówczas sympatia, przeje¿d¿a³ w³anie rowerem, który
w³o¿y³ na bryczkê i pojecha³ razem a¿ do Przew³oki. Po latach dowie126
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dzia³am siê, ¿e bolszewicy zamordowali go w grupie m³odych ch³opców na stadionie. Gdy ¿egnalimy siê, Zbyszek odci¹³ scyzorykiem
pasmo moich w³osów na pami¹tkê. Nad s³oñcem pojawi³a siê ciemna
chmura, Pañcio powiedzia³, ¿e to nie wró¿y nic dobrego.
Wieczorem bylimy w Petlikowicach. Minêlimy koció³, Dom Ludowy, folwark Skibickich, zjechalimy z Góry Bielawinieckiej. Nad
Stryp¹ rozci¹ga³a siê mg³a, jak z³owieszcze proroctwo okropnej przepowiedni. S³ychaæ by³o skrzypienie hamulca przy kole. Zaszczeka³y
psy, konie kroczy³y wolno, parska³y, czuj¹c bliskoæ domu. Drzwi do
przedpokoju by³y otwarte na ocie¿. Rodzice i babcia siedzieli przy
radiu, s³uchaj¹c wieczornego dziennika, czu³am siê jak bohater, wracaj¹cy z pola bitwy i to zwyciêsko! Dzi dziwiê siê, ¿e rodzice pucili
mnie w tak¹ dalek¹ drogê, w tak niebezpiecznych czasach...
Do kolacji zasiad³o oko³o dwudziestu osób. Kilku podchor¹¿aków
lotnictwa, rodzina Z. z Warszawy, urzêdnicy z  Ruchu, prezes LOP-u,
dwie panie, które w ucieczce rozminê³y siê z mê¿ami i co chwilê zalewa³y siê ³zami. Ta grupa, na czele z Z., uciek³a z Warszawy, maj¹c zamiar
przedostaæ siê do Rumunii. Jechali piêknymi samochodami, a za nimi
trzy ciê¿arówki wioz³y skarby niewiadomego pochodzenia. Gdzie w
drodze ciê¿arówki znik³y, a Z. przypomnia³ sobie dawnego przyjaciela z
lat szkolnych czy studiów... Jeden z lotników opowiada³ o walkach nad
Lid¹. Podobno jego samolot by³ podziurawiony jak sito, szynel i czapkê 
widzia³am  te¿ by³y postrzelone. Dziwi³am siê, ¿e ich w³aciciel ¿yje.
Przez wszystkie dni, a¿ do opuszczenia Osowiec, panowa³ ba³agan.
S¹siedzi wpadali do ojca po radê. Pewnego dnia przyjecha³ szwagier
kucykami, jak obieca³! By³y t³uciutkie, w bia³o-kasztanowe ³aty, mia³y
czerwon¹ uprz¹¿ i koszykowy wózek.
Wkroczenie wojsk bolszewickich powiêkszy³o panikê, choæ niektórzy naiwnie wierzyli, ¿e id¹ oni nam z pomoc¹ przeciw Niemcom.
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Ojciec zd¹¿y³ wym³óciæ trochê zbo¿a i sprzedaæ. Cieñskiej, ¿onie w³aciciela Osowiec, poradzi³, ¿eby natychmiast wyjecha³a z dzieæmi z
maj¹tku. Wiedzia³, co mo¿e j¹ spotkaæ, gdy bolszewicy przyjd¹ na folwark  sam to przeszed³ w poprzedniej wojnie, ledwo uszed³ z ¿yciem.
Konie by³y zarekwirowane do wojska, a nasze nieuje¿d¿one, musia³y
wiêc pójæ moje kucyki. Ca³¹ noc p³aka³am.
Cieñska nie dojecha³a nawet nimi do klasztoru w Jaz³owcu, musia³a
dojæ z dzieæmi pieszo  w drodze spotka³a czo³gi bolszewickie, zabrano im kucyki, a furman ledwo uszed³ z ¿yciem. Jej mê¿a ju¿ nie by³o,
wyjecha³ razem z Fredem. Pamiêtam, jak ojciec napomnia³ go, ¿eby
opiekowa³ siê panem Witoldem, bo zostawia on ¿onê i ma³e dzieci.
Niestety, jak siê potem okaza³o, rozdzielono ich w Stanis³awowie.
Pewnego dnia przyjecha³o kilku bolszewików na folwark. Ubrani
byli w czarne ceratowe p³aszcze, byli na motorach, okropnie ha³asuj¹cych. Szukali w³aciciela, a ¿e nie zastali go, kazali wezwaæ ojca na
folwark. Tam zwo³ali fornali i robotników, t³umaczyli, ¿e teraz to wszystko jest ich, mog¹ zaraz dzieliæ siê inwentarzem i zbo¿em, a stogi na
polu bêd¹ wym³ócone i zbo¿e rozdzielone. Pomieszczyka, czyli ojca,
jutro rano maj¹ dostarczyæ do komendy do Buczacza.
Stary rz¹dca, ¯yd, podszed³ do nich i prosi³, ¿eby ojca nie zabierali,
¿e by³ dla nich dobry, niech pozwol¹ im utrzymywaæ nasz¹ rodzinê z
ich przydzia³ów. Na to bolszewicy powiedzieli: Jak on by³ dla was taki
dobry, to dla nas bêdzie jeszcze lepszy. Pogrozili pistoletami, przynaglali, ¿eby ch³opi rozbierali konie i krowy. Porozbierali wiêc konie ze
stadniny, nienadaj¹ce siê do ciê¿kiej pracy. Nie mieli odpowiednich stajen, w dzieñ pracowali nimi i pali krowy, a na wieczór przyprowadzali
do dworskich stajen. Zwierzêta wtedy r¿a³y ¿a³onie, jakby ¿ali³y siê,
¿e pozwalamy je krzywdziæ.
Ch³opi mieli dostarczyæ nasz¹ rodzinê do komendy, ale poprzedniego dnia zebra³a siê spora gromadka ludzi i poszli 14 kilometrów do
Buczacza jeszcze raz prosiæ, ¿eby nas nie zabierano. Wrócili przygnêbieni, bo nic nie wskórali. Kobiety zawodzi³y, a mê¿czyni przeklinali i
rzucali czapkami o pod³ogê.
Z ka¿d¹ godzin¹ w domu pustosza³o, s³u¿ba wynosi³a dywany, obrazy, lepsze meble do Zacharka, g³ównego koniuszego, i do diaka cerkiewnego  w celu przechowania. Gdy mama otworzy³a szafê, wypad³a z niej czapka wojskowa Freda. Saba podbieg³a i tak zawy³a, ¿e
zdawa³o siê  szyby w oknach zadr¿a³y. Od tej chwili nic nie chcia³a
jeæ. Uciera³am jej ¿ó³tka z cukrem i tym tylko jako j¹ ¿ywi³am.
Ch³opi poszli do swego proboszcza grecko-katolickiego naradziæ
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siê, co z nami zrobiæ.
Wreszcie uchwalili.
Przyszed³ do nas jego
syn i kaza³ nam spakowaæ siê na drogê do
Lwowa. Wtajemniczeni
poszli na pole podpaliæ
stogi ze zbo¿em. Pod
dom podjecha³y dwie Zbli¿aj¹cy siê zmierzch nad Dniestrem
furmanki  drabiniaste
wozy, powo¿one przez Zacharka i Petra Karaczkê. Stogi podpalono,
¿eby odwróciæ uwagê milicji, która pêdem ruszy³a z ludmi na pole.
By³a godzina 22. Pakowa³am, co uwa¿a³am za niezbêdne, a mama pyta³a ci¹gle: Po co to? I tak wszystko odbior¹!
Nie bêdê wylicza³a, ile pocieli i bielizny zosta³o. Otworzy³am skrzyniê,
w której by³y kupione przed tygodniem zapasy na wojnê. Wyjê³am po
kilogramie kawy i herbaty i ze dwa kilo ³omu czekoladowego. Zapakowa³am to do worka harcerskiego. Dwie puchowe ko³dry z pokryciem
³ososiowym zrulowa³am, potarza³am o pod³ogê, ¿eby nie wygl¹da³y tak
elegancko, osznurowa³am brudnym sznurem. Obie paczki zwi¹za³am
pasem harcerskim i przymierzy³am na ramieniu. Kaza³am Justynce zapakowaæ w dwie ma³e walizeczki bieliznê ojca i mamy, po trzy zmiany.
Moj¹ i babci mia³am w t³umoczkach. Chcia³am zabraæ trochê zdjêæ, ale
mama nie pozwoli³a, obawiaj¹c siê rewizji. Ojciec mia³ zgolone w¹sy,
chcia³o mi siê okropnie miaæ, ale czas by³ nie po temu.
Po po¿egnaniu z Justynk¹ z Dalewskich, Nastusi¹ Koreczk¹, Domk¹
i Dok¹ ruszylimy do Monasterzysk na dworzec, a nie jak zawsze do
Buczacza, by zmyliæ pogoñ. Pierwszym wozem jecha³a nasza rodzina,
drugim  warszawiacy: panowie z Ruchu, Brizemeister, Lebenstein
(obecnie lekarz w Poznaniu) i Edward Kwieciñski. Przez pewien czas
dzielili oni nasz los. Zacharko i Wasyl ca³¹ drogê ryczeli tak, ¿e ojciec
musia³ ich uspokajaæ i pocieszaæ. Nie mogli zrozumieæ tej niesprawiedliwoci i sami bali siê. Jechalimy polnymi drogami. Noc by³a jasna, niebo
z³ociste od gwiazd. Le¿a³am w tyle wozu na s³omie, op³akuj¹c rozstanie
z Justynk¹ i Sab¹. Od czasu do czasu pojawia³y siê na niebie sygna³y
wietlne, znaki porozumiewawcze podawane Niemcom przez szpiegów.
Na dworcu, po po¿egnaniu, obficie zroszonym ³zami, Zacharko i Wasyl
odjechali.
W poci¹gu do Lwowa t³ok by³ okropny: jechali cywile, wojskowi nasi
i radzieccy, by³o ciasno i duszno, do zemdlenia. Cieszy³am siê, ¿e nie za129
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bra³am Saby, na pewno nie wpuciliby jej do poci¹gu, a co gorsza, mogli
wyrzuciæ z jad¹cego poci¹gu. Na szczêcie, wszyscy mielimy miejsca
siedz¹ce. Siedzia³am ko³o ospowatego ¿o³nierza sowieckiego. Spluwa³ z
wielk¹ wpraw¹ na pod³ogê i dla dowcipu poci¹ga³ mnie co chwila za warkocz. Czêsto gas³o wiat³o, w korytarzu k³óci³a siê para sowiecka  kobieta w mundurze wojskowym z majorem. Wmawia³a mu, ¿e to przez nich
kobieta rosyjska jest poni¿ona i upodlona, nosi brudne szmaty parciane,
gdy Polki s¹ eleganckie, ³adne i weso³e. A on odpowiada³: £adno, ³adno.
Gdy poci¹g zajecha³ na peron, przed wysiadaniem k³ótnia przesz³a
w bójkê. We Lwowie pierwsi pasa¿erowie dos³ownie zostali wypchniêci.
Nasi towarzysze niedoli ustawili baga¿e na peronie, a sami poszli do
miasta rozejrzeæ siê wród znajomych za kwater¹ na noc. Mama i babcia usiad³y na ³awce. Co pewien czas podchodzili stra¿nicy kolejowi,
bolszewicy i pytali, co wieziemy. Odpowiada³am: Z³oto!
Ostatecznie zatrzymalimy siê u znajomych Edwarda Kwieciñskiego.
Gdy weszlimy do ich mieszkania, w pierwszej chwili dozna³am upokorzenia, czu³am siê bardzo nieswojo. Pamiêtam, ¿e mama czêsto przeprasza³a i
dziêkowa³a. Chcielimy tylko przenocowaæ, ale gocinna gospodyni nalega³a, ¿ebymy zostali na d³u¿ej, ¿e jej bêdzie raniej. Mieszka³a z dzieæmi, a m¹¿
siedzia³ jeszcze na wsi, organizuj¹c i dowo¿¹c zapasy. Zamieszkalimy w
du¿ym piêknym pokoju. Mama i babcia spa³y na ³ó¿kach, a my, reszta 
pokotem na pod³odze. Z Edwardem jako najm³odsi chodzilimy po zakupy i
wiadomoci. By³ on uderzaj¹co ³adny, a ja  jeszcze elegancko ubrana, wiêc
stanowilimy wyró¿niaj¹c¹ siê parê. Nieraz brano nas za aktorów, mo¿e te¿
dlatego, ¿e gdy co korzystnie kupilimy albo sprzedalimy, piewalimy na
ulicy. Którego dnia, gdy tak szlimy rozpiewani, zaczepi³o nas dwóch bolszewickich oficerów. Zagadnêli uprzejmie, kiedy zaczn¹ siê regularne przedstawienia w teatrze. Edward grzecznie poinformowa³ nawet jak¹ pierwsz¹
sztukê bêdziemy wystawiaæ. Na to jeden z nich: Od razu pozna³em, ¿e to
artysty! Ja to mam nosa! Mija³y nas samochody ciê¿arowe, wype³nione
ludmi. Wtedy jeszcze nie myla³o siê o tym, ¿e ci ludzie s¹ wywo¿eni w g³¹b
Rosji, ¿e wielu z nich nie wróci nigdy do kraju i rodziny.
Pisz¹c to, widzê szary deszczowy dzieñ, ludzi, jad¹cych na wpó³
ubranych, bez czapek, o szarych twarzach. Niektórzy co krzycz¹,
maj¹c nadziejê, ¿e przechodnie us³ysz¹ i przeka¿¹ najbli¿szym. Nasza
znajoma Szaw³owska, która te¿ znalaz³a siê z rodzin¹ we Lwowie, rano
wysz³a po zakupy. Nie wiedzia³a, ¿e w tym czasie zabrano z domu
mê¿a. Dopiero, gdy mija³ j¹ taki samochód z po³apanymi ludmi, us³ysza³a wo³aj¹cy j¹ g³os swego mê¿a. Nim siê zorientowa³a, samochód
skrêci³ i straci³a go z oczu. To by³ ostatni znak od jej mê¿a, nigdy ju¿ go
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nie zobaczy³a. Wywieziono razem jej syna. W czasie wojny mieszka³a z
córk¹ u nas w Nierzuchowie. Wspominam j¹, jak matkê.
Spotykalimy grupy naszych ludzi, aresztowanych i prowadzonych
przez bolszewików. Ale nieraz by³y i mieszne obrazki. Oto wysoki, przystojny ¿o³nierz ma zapiêty na czapce biustonosz naszyty koronkami, albo
inny  du¿y budzik na guziku na piersi, który czasami dzwoni. M³ody
porucznik objada³ siê past¹ do zêbów. W sklepie k³óci³ z ekspedientem,
¿e kupi³ maszynkê, a nie chce mu graæ, bo to by³a maszynka do miêsa.
Dama sowiecka paradowa³a w nocnej koszuli i w kaloszach na wysokich obcasach i na bosych nogach, podskakiwa³a i kula³a, ale sz³a!
Pewnego dnia przyjecha³ stryj Ludwik, zabra³ babciê do Klewania,
potem wróci³ i szuka³ posady. W parê dni póniej przenielimy siê do
Miennickich. Byli to w³aciciele maj¹tku, który dzier¿awi³ Fred na Pokuciu. Pañstwo ci mieszkali we Lwowie, a na lato wyje¿d¿ali na wie,
w³anie do Jakubówki. Byli wielkiego uznania dla pracowitoci i uczciwoci Freda. Rozstalimy siê z naszymi towarzyszami: Mieciem i Edwardem, Lebenstein wczeniej od³¹czy³ siê od nas.
Mienniccy siedzieli tu na w³asnych mieciach, ich gocinny dom by³
otwarty dla wszystkich bezdomnych znajomych, szukaj¹cych dachu nad
g³ow¹. Posi³ki jadalimy z gospodarzami, po kolacji by³y d³ugie rozmowy, wspomnienia dobrych dni. Ich pokojówka by³a narzeczon¹ furmana
Freda. Gdy ten dowiedzia³ siê o nas, zacz¹³ przywoziæ jego bieliznê, futra, garnitury  teraz wszystko nam siê przyda³o.
Którego dnia zarz¹dzono rejestracjê przyby³ej do Lwowa ludnoci.
Przychodzi³y wyrostki ¿ydowskie i informowa³y, gdzie i na jakiej ulicy
mamy siê stawiæ. Mieli czerwone opaski, o wiele za du¿e buty i karabiny. Chodzi³ tylko ojciec, godzinami ka¿dego dnia wystawa³ w kolej131
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kach do rejestrowania, a
my dr¿a³ymy czy wróci.
Mama przewa¿nie le¿a³a 
teraz szybko zaczê³a siê rozwijaæ u niej bia³aczka.
Po naszym wyjedzie z
Osowiec zosta³a tam energiczna Zejfrydowa z kilkoma uciekinierami z Warszawy i porobi³a zapasy ze Opera Lwowska w latach przedwojennych
wiñ, drobiu. Przywieli je nale¿a³a do czo³owych scen polskich
do Lwowa, ale unika³a spotkania z nami, ¿eby nie podzieliæ siê czym z
¿ywnoci. Zejfryd jeszcze zdawkowo rozmawia³ z ojcem, ale ani mamy,
ani mnie na ulicy nie poznawali.
Pewnego dnia, w moje imieniny, przyjecha³ stryj Ludwik, odwiedzi³
nas z nowin¹, ¿e dosta³ pracê w teatrze jako tenor, dla zamaskowania
podpisywa³ siê Piotr Aszewski. Tak przetrwa³ wojnê. Stryj przyniós³
kawa³ek wêdzonej s³oniny i czekoladê, wspominaj¹c, ¿e to by³y moje
przysmaki w dzieciñstwie. Przyszli Miecio i Edward, gosposia upiek³a
ciasto, a ¿e zêby mnie rozbola³y, Miennicka kaza³a mi je zalaæ nalewk¹
orzechow¹. Od tego czasu moim lekarstwem na ból zêba sta³a siê wódeczka, ale tak wspania³ej, jak tamta, ju¿ nigdy nie pi³am!
Przy kolacji poznalimy krewnych Miennickich, m³ode ma³¿eñstwo
Ludwiczków Teodorowiczów. Planowali przejæ zielon¹ granicê i dostaæ siê pod Jaros³aw. Tam mieli maj¹teczek, spadek po ciotce Halinie.
Namawiali ojca, ¿ebymy do nich do³¹czyli. Na razie umowa by³a ustna:
my u nich zamieszkamy w Rozborzu do koñca wojny, a potem jako tam
rozliczymy siê  albo w pieni¹dzach, a raczej robocizn¹ fornalsk¹.
Po dwóch dniach bylimy gotowi do drogi. Umówieni na Dworcu
G³ównym o 11, czekalimy dwie godziny, ale nie przyszli. Dowiedzielimy siê, ¿e zabrano ich z domu rodziców Haliny, z jednoroczn¹ córeczk¹. Ojciec zdecydowa³ jechaæ na w³asn¹ rêkê, tu zostaæ nie moglimy. Ka¿dego dnia kogo ze znajomych wywozili bolszewicy, wiêzienia
by³y przepe³nione. Nie bêdê opisywaæ tej mêczarni  w ksi¹¿kach a¿
nadto takich wspomnieñ.
(cdn)
Do druku przekaza³a: Ella Hyciek
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LITWA  POLSKA. Z MIESI¥CA NA MIESI¥C
Styczeñ  luty  marzec
l Na pocz¹tku stycznia podano do wiadomoci, ¿e Litwa odsprze-

da dla PKN Orlen ok. 10 proc. udzia³ów rafinerii w Mo¿ejkach o wartoci 284,45 mln dolarów. Orlen wykupi³ 84 proc. akcji od rosyjskiego
koncernu Jukos, 6 proc. naby³ od drobnych inwestorów. 19 marca
minister gospodarki Dainius Kreivys poinformowa³, ¿e rz¹d wyrazi³
zgodê na przeprowadzenie transakcji ratami. Tymczasem planowana
na 20 marca transakcja nie odby³a siê. P³ocki koncern przedstawi³ stronie litewskiej stanowisko, wskazuj¹c, i¿ termin 10 dni jest zbyt krótki
na realizacjê wykupu, podkrelaj¹c, ¿e umowa by³a zawierana w innych warunkach makroekonomicznych. Ostatecznie pierwszej wp³aty
dokonano 27 marca, a transakcjê zakoñczy siê 30 kwietnia. Litwa nie
zamierza odsprzedaæ polskiemu koncernowi terminalu Klaipëdos nafta, do którego spó³ka polska chcia³a ropoci¹giem dostarczaæ produkty
naftowe, a¿eby je transportowaæ dalej.
l W wiatowym rankingu swobód politycznych i obywatelskich w
2008, okrelanym w skali od 1 do 7 punktów, Litwie obok Polski i
Estonii przyznano najwy¿szy wskanik  1, £otwie  1,5. Rosji przyznano 5,5, a Bia³orusi  6,5 punktu.
l 7 stycznia, przed wizyt¹ premiera Litwy do Polski, na naradzie
rz¹dowej omawiano kwestiê Karty Polaka. Stasys edbaras, przewodnicz¹cy Sejmowego Komitetu Prawo i Praworz¹dnoæ, powiedzia³: Jeli
ta Karta nie jest przewidziana dla zamieszka³ej w Niemczech mniejszoci
polskiej, to podobnie, w naszym przekonaniu, powinny byæ traktowane
nale¿¹ce do UE pañstwa ba³tyckie. edbaras owiadczy³, ¿e Sejm zwróci siê do S¹du Konstytucyjnego z ¿¹daniem rozpatrzenia kwestii pisowni
polskich nazwisk. W 1999 ten s¹d ju¿ uzna³, ¿e nazwiska obywateli Litwy w dokumentach to¿samoci powinny byæ pisane tylko po litewsku.
Natomiast inn¹ ewentualnoæ przewiduje traktat polsko-litewski z 1994.
l Europarlamentarzysta Vytautas Landsbergis stwierdzi³, ¿e problemy z posiadaniem Karty Polaka mog¹ mieæ nie tylko pos³owie, lecz
i pracownicy litewskich urzêdów pañstwowych, ¿o³nierze.
l 9 stycznia przewodnicz¹cy Sejmu RL Arûnas Valinskas podpisa³
list gratulacyjny do marsza³ka Senatu RP Bogdana Borusewicza z okazji jego jubileuszu 60-lecia.
l 9 stycznia, przed wizyt¹ Polsce, premier Andrius Kubilius w Wilnie rozmawia³ z przedstawicielami mniejszoci polskiej.
l 10 stycznia, z powodu niespodziewanych i niezaplanowanych za133
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dañ, marsza³ek Sejmu RP Bronis³aw Komorowski odwo³a³ planowan¹
na 12-13 stycznia wizytê delegacji pod jego przewodnictwem, która
mia³a wzi¹æ udzia³ w obchodach, upamiêtniaj¹cych wydarzenia 13 stycznia 1991 w Wilnie.
l 11 stycznia w Domu Kultury Polskiej (dalej: DKL) podsumowano siódm¹ Gwiazdkê dla Sierot i Domów Dziecka, na któr¹ wp³ynê³y
datki od firm i prywatnych ofiarodawców. Akcja zbieg³a siê w czasie z
Wielk¹ Orkiestr¹ wi¹tecznej Pomocy w Polsce. Uzyskano 10 tys. litów (trzykrotnie mniej ni¿ ub. roku). Dodatkowe pieni¹dze maj¹ wp³yn¹æ ze sprzeda¿y 500 biletów na koncerty w DKP.
l 12 stycznia prezydenci Polski i Ukrainy zwrócili siê do Valdasa
Adamkusa z prob¹ o aktywne wsparcie Kijowa w konflikcie gazowym z Moskw¹ oraz w rozmowach z liderami unijnymi.
l 14-15 stycznia premier Litwy spotka³ siê z Donaldem Tuskiem,
przedstawicielami Sejmu i Senatu RP. Rozmowy dotyczy³y wspó³pracy strategicznej  w zakresie energetyki, budowy si³owni atomowej
w Ignalinie, gazoci¹gu pomiêdzy Litw¹ i Polsk¹. Do nieza³atwionych
za wszystkie dotychczasowe kadencje problemów Polaków na Litwie
dosz³y litewskie sugestie wobec posiadaczy Karty Polaka.
l 14 stycznia premierzy Polski i Litwy omawiali zagadnienia budowy mostu energetycznego z Litwy. Op³aci siê on z polskiego punktu
widzenia, jeli nowa si³ownia w Ignalinie bêdzie produkowa³a ponad 3
tysi¹ce megawatów, a tysi¹c trafi do Polski. Koszt budowy wyniós³by
dla Polski ok. 800 mln euro, nie mówi¹c o udzia³ach finansowych w
budowie si³owni, która mo¿e byæ zbudowana nie wczeniej ni¿ w 2016.
l O sprawach Polaków na Litwie z premierem tego kraju w Warszawie rozmawia³ Bogdan Borusewicz. Andrius Kubilius apelowa³ stronê polsk¹ o nowelizacjê Karty Polaka, zaznaczy³, ¿e rozstrzygniêcie tej
kwestii le¿y te¿ po stronie polskiej. Owiadczy³, ¿e sprawy polskiej
mniejszoci na Litwie s¹ jedn¹ z najwa¿niejszych trosk nowego rz¹du.
l 15 stycznia premiera Litwy przyj¹³ prezydent Lech Kaczyñski.
l 30 stycznia Najwy¿szy S¹d Administracyjny Litwy orzek³, ¿e
nazwy ulic w miejscowociach, zwarcie zamieszka³ych przez mniejszoci narodowe, mog¹ byæ pisane wy³¹cznie w jêzyku litewskim. Zgodnie z art. 138 Konstytucji RL, ratyfikowane umowy miêdzynarodowe
s¹ automatycznie inkorporowane w litewski system prawny i nie wymagaj¹ dodatkowych procedur legislacyjnych. S¹d uzna³, ¿e za³o¿enia
Ustawy o mniejszociach narodowych oraz Konwencji Ramowej s¹ ma³o
istotne w tej sprawie i opar³ swoje orzeczenie na Ustawie o jêzyku
urzêdowym. Zobligowa³ administracjê samorz¹du rejonu wileñskiego
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do usuniêcia w ci¹gu miesi¹ca tablic z nielitewskimi napisami w miejscowociach, zamieszka³ych jeszcze w wiêkszoci przez Polaków  w
Rzeszy, Czerwonym Dworze, Mejszagole i Niemenczynie.
Luty
l Na pocz¹tku lutego litewskie s³u¿by weterynaryjne i celne zaostrzy³y

kontrolê wwo¿onego z Polski miêsa, poniewa¿ na wileñskich bazarach
polskie miêso jest sprzedawane jako litewskie i konsumenci, którzy kupuj¹ polski produkt jako litewski, s¹ oszukiwani, gdy¿ na Litwie rodzima
produkcja jest bardziej ceniona. To gorsze miêso jest tañsze  w Polsce VAT na nie wynosi 3 proc., a na Litwie od stycznia  19.
l 3 lutego przedstawiciele Komitetu Sejmowego ds. Owiaty, Nauki i Kultury, Ministerstwa Owiaty i Nauki oraz Administracji Naczelnika Powiatu Wileñskiego odwiedzili gimnazja im. Konstantego Parczewskiego oraz im. Giedymina w Niemenczynie, szko³y podstawowe
w Jêczmieniszkach, Orze³ówce i in. Powodem by³y skargi, jakie wp³ynê³y w zwi¹zku z dyskryminacj¹ szko³y mniejszoci narodowej odnonie liczebnoci uczniów. Nauczyciele obawiaj¹ siê, ¿e nale¿y spodziewaæ zalecenia, aby niektóre przedmioty w szko³ach polskich by³y wyk³adane po litewsku.
l Jak poda³ 4 lutego portal alfa.lt, Litwini opró¿niaj¹ polskie lady,
gdy¿ ceny na artyku³y spo¿ywcze i przemys³owe s¹ tam znacznie ni¿sze. W Suwa³kach i w innych miejscowociach przygranicznych w
Polsce Litwini nabywaj¹ prócz miêsa, mas³o, jajka, banany, cukier, chleb.
Po polskiej stronie ustawia³y siê kolejki samochodów ciê¿arowych z
litewskimi tablicami rejestracyjnymi, gdy¿ olej napêdowy by³ tu tañszy
o 40 centów litewskich.
l Ulgowy 5-procentowy podatek VAT na leki, wie¿e, ch³odzone i
mro¿one miêso, ryby, owoce, warzywa wzrós³ do 19 proc. Zwiêkszono akcyzê na paliwo, alkohol i papierosy.
l 4-5 lutego w Warszawie przebywa³a z wizyt¹ minister Ochrony
Kraju Rasa Juknevièienë. W rozmowie z Bogdanem Klichem omawia³a
wspó³pracê w dziedzinie obronnoci, stosunki NATO z partnerami.
l 5 lutego minister gospodarki Dainius Kreivys obieca³ pomoc rafinerii w Mo¿ejkach w rozwi¹zaniu jej problemów logistycznych. Przedstawiono trzy warianty rozwi¹zania problemu z dostarczeniem ropy.
S¹ to budowa ruroci¹gu do K³ajpedy, do Butyngi lub oddanie ca³ego
surowca do eksportu na £otwê. Minister obieca³, ¿e zostanie powo³ana
grupa robocza, z³o¿ona z przedstawicieli resortu gospodarki i Orlenu,
która wybierze wariant najlepszy.
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l 5 lutego Gintaras Songaila zg³osi³ projekt uchwa³y, w którym
proponuje Sejmowi zwróciæ siê do S¹du Konstytucyjnego w sprawie
Karty Polaka, by wyjaniæ, czy pose³, który lubowa³ wiernoæ pañstwu litewskiemu, mo¿e posiadaæ dokument, wydany w innym pañstwie,
przyznaj¹cy mu pewne prawa polityczne, ekonomiczne i kulturalne.
l 6 lutego w DKP odby³a siê konferencja Akcji Wyborczej Polaków
na Litwie (AWPL). Tematem obrad by³o podsumowanie pracy w terenie, kwestie organizacyjne. Zosta³a omówiona praca przygotowawcza
do udzia³u w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
l 9 lutego wprowadzenie Karty Litwina zaproponowa³a prezydentowi robocza grupa prawników, która bada³a mo¿liwoæ zalegalizowania podwójnego obywatelstwa. Karta by³aby przyznawana etnicznym Litwinom, mieszkaj¹cym poza granicami kraju, którzy nie posiadaj¹ obywatelstwa litewskiego. Ten pomys³ pozytywnie ocenili litewscy Polacy.
l 11 lutego rz¹dz¹ca w Wilnie koalicja, w której sk³ad wchodzi³a
AWPL, utraci³a w³adzê. Na posiedzeniu Rady Miejskiej opozycja wyrazi³a wotum nieufnoci dla mera Juozasa Imbrasasa z partii Porz¹dek i
Sprawiedliwoæ, a tak¿e dla jego zastêpcy, Artura Ludkowskiego, przedstawiciela partii AWPL, która ma szeciu radnych. Polacy mieli stanowisko zastêpcy mera, zastêpcy kierownika administracji i kilka kierowniczych stanowisk w komitetach Rady. Po zmianie w³adz w Wilnie
nale¿y siê spodziewaæ nieprzychylnych decyzji dla Polaków tu mieszkaj¹cych. Wszystko wskazuje na to, ¿e nowe w³adze nie bêd¹ zainteresowane renowacj¹ polskich szkó³ i przedszkoli, a tak¿e przypieszeniem
procesu zwrotu ziemi w miecie  uwa¿a by³y wicemer Ludkowski.
l 16 lutego, z okazji 91. rocznicy odrodzenia niepodleg³oci Litwy,
ju¿ po raz trzeci w takich uroczystociach uczestniczy³ Lech Kaczyñski z ma³¿onk¹. Po powitaniu w Pa³acu Prezydenckim wzi¹³ on udzia³
we mszy w. w Katedrze Wileñskiej, obejrza³ na Placu Katedralnym
defiladê litewskich si³ zbrojnych. Rozstrzyganie problemów Polaków
na Litwie jest niezmiernie wa¿ne dla umacniania polsko-litewskich stosunków strategicznych  zaznaczy³ po spotkaniu w ambasadzie RP z
przedstawicielami spo³ecznoci polskiej, które trwa³o ponad godzinê.
Poruszono kwestiê Karty Polaka, pisowni nazwisk. Prezydent stwierdzi³, ¿e nie ma przeszkód, by te problemy zosta³y rozstrzygniête.
l W Okrêgu Wileñskim, zamieszka³ym w wiêkszoci przez Polaków, powo³ano Radê Owiaty, w której nie znalaz³o siê ani jednego
przedstawiciela spo³ecznoci polskiej.
l 17 lutego rzeczniczka prezydenta Rita Grumadaitë poinformo136

wa³a, ¿e Adamkus popar³by referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa i na wiosennej sesji Sejmu przedstawi now¹ redakcjê Ustawy o obywatelstwie, przygotowan¹ przez powo³an¹ przez niego grupê
robocz¹.
l 17 lutego w Dowgach (Daugai) ko³o Olity (Alytus) w wypadku
samochodowym zginêli Irena i Tadeusz Maciejkiañcowie. Tadeusz
Maciejkianiec by³ wspó³organizatorem odrodzonego harcerstwa na
Wileñszczynie. Studiowa³ na Uniwersytecie £ódzkim, zrobi³ doktorat
z ekonomii, wyk³ada³ na tej uczelni. By³ prezesem Stowarzyszenia
Miêdzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków w Polsce (SMOK). Pracowa³ w Urzêdzie Rady Ministrów RP  w zespole, m.in. zajmuj¹cym siê
tworzeniem Karty Polaka. Wspó³autor raportu na temat polityki wobec
Polaków i Polonii poza granicami RP. Irena, z domu Harasimowicz, równie¿ by³a zaanga¿owana w dzia³alnoæ na rzecz Polaków na Wschodzie.
l 19 lutego Sejm RL powróci³ do Karty Polaka i w pierwszym
czytaniu zaaprobowa³ projekt uchwa³y, który proponuje, by parlament zwróci³ siê do S¹du Konstytucyjnego w tej sprawie. 36 pos³ów
opowiedzia³o siê za, trzech  przeciwko, 25  powstrzyma³o siê od
g³osu.
l Problemy kompletowania klas w szko³ach wiejskich i na obrze¿ach stolicy, klas podstawowych w gimnazjach, jêzyka polskiego na
maturze i w klasie 10, ujednolicenia egzaminu z jêzyka litewskiego
by³y omawiane 25 lutego podczas spotkania ministra owiaty Gintarasa Steponavièiusa z przedstawicielami polskiej spo³ecznoci owiatowej.
l Maria Rekæ, mer rejonu wileñskiego, zwróci³a siê do ministerstwa sprawiedliwoci z prob¹ o rozstrzygniêcie sprzecznoci miêdzy
litewsk¹ ustaw¹ o jêzyku pañstwowym a ustaw¹ o mniejszociach narodowych. Pierwsza przewiduje, ¿e napisy informacyjne na terenie Litwy
powinny byæ w jêzyku pañstwowym, druga  zezwala na terenach zwarcie
zamieszkanych przez mniejszoæ narodow¹ u¿ywanie napisów informacyjnych w jej jêzyku. Problem dotyczy rejonów wileñskiego i solecznickiego, które w wiêkszoci zamieszkuj¹ jeszcze Polacy.
l Karta Polaka i pisownia polskich nazwisk by³y jednym z g³ównych tematów, które poruszyli 27 lutego podczas spotkania w Pary¿u
szefowie parlamentów Litwy i Polski Arûnas Valinskas i Bronis³aw Komorowski. Wed³ug komunikatu litewskiego Sejmu, Valinskas odnotowa³, ¿e rozstrzygniêcie niektórych kwestii przyczyni³oby siê do stworzenia lepszej atmosfery w stosunkach polsko-litewskich, a tak¿e do rozwoju partnerstwa strategicznego.
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Marzec
l W dniach 1-6 marca nieznani sprawcy zdewastowali nagrobki na
Cmentarzu Bernardyñskim w Wilnie.
l 3 marca Rada Naczelna AWPL wytypowa³a kandydaturê przewodnicz¹cego partii Waldemara Tomaszewskiego do udzia³u w wyborach prezydenckich, które odbêd¹ siê 17 maja. 13 marca podczas posiedzenia G³ównej Komisji Wyborczej jego kandydaturê popar³o 9 jej
cz³onków, 4 g³osowa³o przeciwko. AWPL wemie równie¿ udzia³ w
wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbêd¹ siê 7 czerwca i
wystartuje z w³asn¹ list¹ kandydatów, na której znajd¹ siê 24 osoby.
l 3 marca przewodnicz¹cy Sejmu RL Arûnas Valinskas opowiedzia³
siê za polsk¹ pisowni¹ nazwisk, mieszkaj¹cych na Litwie Polaków i przeciwko kierowaniu sprawy Karty Polaka do S¹du Konstytucyjnego.
l Wileñski S¹d Okrêgowy 6 marca uniewa¿ni³ odmowê prokuratorów zbadania skargi Gintarasa Songaily z powodu pomówienia, twierdz¹c, ¿e ich decyzja jest nieuzasadniona. Waldemar Tomaszewski dla
Rzeczpospolitej powiedzia³, ¿e konserwatysta móg³ byæ agentem KGB.
l Litewski minister energetyki 5 marca zarzuci³ Rafinerii PKN Orlen w Mo¿ejkach stosowanie praktyk monopolistycznych. Paliwo na
Litwie jest dro¿sze ni¿ na £otwie, w Estonii czy Polsce. Premier Kubilius zleci³ Radzie ds. Konkurencji wyjanienie przyczyn tego stanu rzeczy, a przedsiêbiorstwu Klaipëdos nafta, by poprawi³a warunki importu paliwa, co jego zdaniem, zwiêkszy³oby konkurencjê dla Mo¿ejek.
l Na mocy decyzji Najwy¿szego S¹du Administracyjnego, na pocz¹tku marca w rejonie wileñskim, w którym Polacy stanowi¹ ponad
60 proc. ludnoci, zaczêto usuwaæ tablice z polskimi nazwami ulic,
które wystêpowa³y na drugim miejscu po litewskich.
l Kêstustis Glaveckas, przewodnicz¹cy sejmowego Komitetu Bud¿etu i Finansów, 5 marca poinformowa³ na konferencji prasowej, ¿e
bud¿et Litwy miesiêcznie traci 100 mln litów z powodu zakupów Litwinów w Polsce, gdzie ¿ywnoæ jest tañsza o 30-50 proc.
l 5 marca w gmachu Samorz¹du Rejonu Wileñskiego podpisano
Umowê o partnerstwie w zakresie kultury, nauki i owiaty, sportu i
turystyki, rolnictwa i lenictwa, ochrony rodowiska, w wymianie dowiadczeñ samorz¹dnoci lokalnej i w zakresie gospodarki z przedstawicielami w³adz Gminy Szczecinek w Polsce.
l Europo, obroñ nasze prawa, Stop dyskryminacji mniejszoci  z plakatami o takiej treci pikietowali 13 marca w liczbie ok. 100 osób litewscy
Polacy w Wilnie przed gmachem ambasady Republiki Czeskiej, która przewodniczy w tym pó³roczu UE. Przedstawicielowi ambasady wrêczono pety138

cjê, skierowan¹ do premiera Czech Miroslava Opolanka, w której przedstawione zosta³y ich problemy, wyra¿ono nadziejê na pomylne rozstrzygniêcie
na szczeblu unijnym przypomniano m.in., ¿e od 18 lat na Litwie trwa reforma reprywatyzacyjna i w Wilnie tylko ok. 15 proc. by³ych w³acicieli ziemi, którzy s¹ g³ównie Polakami, odzyska³o sw¹ w³asnoæ.
l Warto siê zastanowiæ, czy za strategiczne braterstwo z Polsk¹ p³acimy adekwatn¹ cenê. Wszystko wskazuje na to, ¿e im dalej, tym intensywniej bêdziemy wspólnie budowali zamki na piasku, a nie mosty energetyczne, europejskie drogi i koleje. Nadchodzi czas, by sobie uwiadomiæ, ¿e
braci i sióstr w UE mamy wiêcej, a nie tylko Polskê  stwierdzi³ w portalu
litewskiego radia i telewizji LRT Romas Bilinskas, jednak¿e nie napisa³,
jaki wk³ad finansowy do tych inwestycji proponuje wnieæ Litwa.
l 19 marca ks. pra³at Józef Obrembski obchodzi³ nie tylko swoje
imieniny, ale tak¿e 103 urodziny. W parafialnym kociele w Mejszagole
odby³a siê przez wielu ksiê¿y celebrowana msza w. w intencji Jubilata.
l 20 marca dziennik Lietuvos inios poinformowa³, ¿e Rafineria
Maþeikiø Nafta, zarz¹dzana przez PKN Orlen, zamierza zwolniæ 250
pracowników remontowych o najwy¿szych kwalifikacjach. I dalej, ¿e
pracownicy remontowi zgodziliby siê przejæ do spó³ki siostrzanej tylko pod
warunkiem, gdyby wszystkim zosta³yby wyp³acone odprawy. Je¿eli specjalici uwa¿aj¹, i¿ ich spó³ka nie bêdzie dochodowa, to dlaczego koncern ma
ich utrzymywaæ?  replikuje dyrektor rafinerii Mroczkowski.
l 25 marca w Wilnie, na klatce schodowej domu, w którym przebywa³a przy ul. Sodø, zosta³a pobita 77-letnia obywatelka Polski. Poszkodowana znajduje siê w stanie pi¹czki, ma wylew krwi do mózgu
 poinformowa³ litewski departament policji.
l Sprawa Karty Polaka na Litwie jest wykorzystywana przez niektórych polityków do celów politycznych  stwierdzi³ 26 marca wicemarsza³ek
Sejmu RP Jaros³aw Kalinowski, po spotkaniu w z przewodnicz¹cym Sejmu
Litwy Arunasem Valinskasem. Wicemarsza³ek uczestniczy³ w posiedzeniu
prezydium Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego w Wilnie.
l 26 marca dziennik Verslo inios (Wieci Gospodarcze), powo³uj¹c siê na dane SEB bankas poinformowa³, ¿e w ci¹gu pierwszych
dwóch miesiêcy br. na Litwie piêciokrotnie wzrós³ popyt na z³otówkê
(w stosunku do roku ub.). Obrót rozliczeñ w Polsce za porednictwem kart kredytowych wydanych na Litwie, wzrós³ o 80 proc. Zwiêkszony podatek VAT na produkty ¿ywnociowe spowodowa³y, i¿ ¿ywnoæ w Polsce jest obecnie tañsza ni¿ na Litwie nawet o 50 proc.
l Spraw¹ Karty Polaka na Litwie zajmie siê 6-osobowa polskolitewska grupa robocza - poinformowa³ 31 marca przewodnicz¹cy litewskiego Sejmu Arûnas Valinskas.
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W KULTURZE, NAUCE, SPORCIE
l Sylwestrowa zabawa w Domu Kultury Polskiej (dalej: DKP) nie
odby³a siê w zwi¹zku z brakiem chêtnych. Bilet kosztowa³ 320 Lt.
l Kwartalnik Znad Wilii wst¹pi³ w rok swojego 20-lecia.
l Podczas wi¹t, do 10 stycznia, w Telewizji Litewskiej zaprzestano emisjê nadawanego ostatnio w ró¿nym czasie i okrojonego do minimum programu polskiego Album Wileñskie (ok. 15 minut na tydzieñ).
l 5 stycznia w Klubie Filmu Polskiego w Centrum Filmowym Skalvija wywietlono film Agnieszki Holland Aktorzy prowincjonalni, a 9
lutego  film dokumentalny Grzegorza Brauna i Roberta Kaczmarka
Defilada zwyciêzców. Organizator  Instytut Polski (dalej: IP).
l IP: Od 6 stycznia w Bibliotece Publicznej Powiatu K³ajpedzkiego
im. Ievy Simonaitytë eksponowana by³a wystawa Gea  znaczy Ziemia. Krajobrazy Polski widziane z lotu ptaka, przygotowana przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny z okazji obchodów 85-lecia dzia³alnoci tej instytucji. Autorem niepublikowanych dot¹d zdjêæ lotniczych
jest dr Marek Ostrowski. Od 6 lutego wystawa zosta³a powtórzona w
Bibliotece Publicznej im. A. i M. Miszkinisów w Utenie a od 13 marca
 w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Bir¿ach.
l 7 stycznia w Szkole redniej w Ciechanowiszkach otwarto wystawê Kultura Wileñszczyzny na starej fotografii.
l 8 stycznia w Ambasadzie RP  Instytucie Polskim w Wilnie, w
Pa³acu Paców odby³o siê Spotkanie Bo¿onarodzeniowe, dokonano
otwarcia wystawy planszowej Zbigniew Herbert. 1924-1998. Jego
poezjê piewa³ Wojciech Leniak ze Szczecina, a recytowa³ Algirdas
Latënas z Pañstwowego Teatru M³odzie¿owego w Wilnie.
l 10 stycznia w Centrum Kultury w Solecznikach odby³ siê koncert Andrzeja Cierniewskiego wraz z aukcj¹ obrazów. rodki przekazano na miejscowy Dom Dziecka.
l 11 stycznia w XXIII Miêdzynarodowym Biegu Narciarskim Dudka
w Szczyrku uczestniczy³a 15-osobowej grupa z Wileñszczyzny w wieku od 5 do 76 lat. W ró¿nych kategoriach pierwsze miejsce zajêli Edwin
Tomaszewicz i Marian Kaczanowski z Niemenczyna, pierwsze i trzecie  Jadwiga Juniewicz z Mickun, trzecie  Jerzy Lewko z Mociszek. Trzeci raz z rzêdu Puchar VIP i Nagrodê Samorz¹dowców zdoby³ Mieczys³aw Borusewicz, starosta Niemenczyna.
l IP: Od 12 stycznia w Instytucie Nauk Politycznych i Dyplomacji
Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, od 5 lutego  na Uniwersytecie K³ajpedzkim, za od 5 marca  w Bibliotece Publicznej Powiatu
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Szawelskiego im. Povilasa Viinskisa eksponowana by³a objazdowa po
Litwie wystawa planszowa Zbrodnia Katyñska.
l IP: od 12 stycznia na Uniwersytecie Witolda Wielkiego prezentowano objazdow¹ wystawê 1918  w drodze do niepodleg³oci. Ostatnie dni wielkiej wojny w Kaliszu  ma³ym miecie w centrum Polski,
przygotowan¹ z okazji 90-rocznicy Niepodleg³oci Polski przez Bibliotekê UMK w Toruniu. Od 5 lutego wystawê tê pokazano w Bibliotece
Publicznej Powiatu K³ajpedzkiego w K³ajpedzie.
l IP: 12 stycznia w Klubie Filmu Polskiego w Centrum Kultury
Garsas w Poniewie¿u wywietlono film Iwony Siekierzyñskiej Moje
pieczone kurczaki, 2 lutego  Mój Nikifor Krzysztofa Krauzego, za 18
marca  Przypadek Krzysztofa Kielowskiego.
l IP: 12-16 stycznia na antenie Radia 9 w K³ajpedzie odby³ siê
konkurs wiedzy o stosunkach polsko-litewskich. 23 lutego taki konkurs przeprowadzono w Bibliotece Publicznej im. A. i M. Miszkinisów
w Utenie, 23 marca  w Bibliotece Publicznej Rejonu Bir¿añskiego.
l 13 stycznia w Domu Spotkañ z Histori¹ w Warszawie, przy udziale
Ambasady RL otwarto wystawê pt. Wojna po wojnie: Antysowiecki opór
zbrojny na Litwie w latach 1944-1953. Wystawie 20 stycznia towarzyszy³a
dyskusja z udzia³em dra Broniusa Makauskasa ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Henryka Bu³haka z Biblioteki Narodowej.
l IP: Od 19 stycznia rozpoczê³y siê tu kursy jêzyka polskiego.
l 21 stycznia w Litewskim Centrum przy Ambasadzie RL w Warszawie otwarto wystawê pt. Zapomniane Wielkie Ksiêstwo Litewskie 
z okazji Roku Tysi¹clecia Litwy, obchodzonego w 2009. Ekspozycja
sk³ada³a siê ze zdjêæ dokumentów i pieczêci oraz opisów: WKL: luki w
polskiej i litewskiej historii; WKL  dawne europejskie pañstwo; WKL
i jego atrybuty; Unia Polski i Litwy  braterstwo czy tragedia? Cztery
etnolingwistyczne modele WKL; Religijny pluralizm; Dzia³alnoæ Uniwersytetu Wileñskiego; Statuty litewskie oraz najwczeniejsza europejska konstytucja. Analizê dziejów WKL przygotowa³ prof. Alfredas Bumblauskas z magistrantami Wydzia³u Historii Uniwersytetu Wileñskiego.
l 23 stycznia w Domu Spotkañ z Histori¹ odby³a siê projekcja filmu Ewy Szakalickiej pt. Akcja Ostra Brama, z udzia³em wilnian  weteranów AK, komentarzem m.in. prof. Jaros³awa Wo³kanowskiego.
Przybyli uczestnicy tamtych wydarzeñ, dzi zamieszkali w Warszawie.
l 30 stycznia rozmowê z Romualdem Mieczkowskim odby³a senator RP Barbara Borys-Damiêcka, zastêpca przewodnicz¹cego Komisji
Kultury i rodków Przekazu, cz³onek Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoci z Polakami za Granic¹.
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l Tego dnia w Domu Dziennikarza w Warszawie mia³o te¿ miejsce
spotkanie z redaktorem naczelnym Znad Wilii, zorganizowane przez
Zarz¹d Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich oraz Klubu Dziennikarzy Europejskich SDP.
l IP: 31 stycznia odby³o siê spotkanie z Andrzejem Sewerynem.
l W styczniu ukaza³a siê p³yta CD Kapeli Wileñskiej Na Zielonym
Mocie, zawieraj¹ca 13 piosenek. Zespó³ ni¹ uczci³ swe 20-lecie.
l Na pocz¹tku lutego zapad³a decyzja przyznania 415 tys. z³ dotacji przez Senat RP na zorganizowanie w Wilnie wiatowego Zjazdu
Wilniuków, maj¹cego promowaæ wspó³czesny i przedwojenny dorobek
kulturalny Polaków z Wileñszczyzny, z udzia³em w³adz litewskich.
l Ukaza³ siê wybór wierszy pt. Przenieæ Wilno do serca. Portret
Miasta w serii Biblioteki znad Wilii (nr 3), w opracowaniu i fotografiami Romualda Mieczkowskiego. W tym unikalnym wydaniu znalaz³y
siê strofy wileñskie 50 poetów  polskich (miejscowych, z Polski i na
emigracji), litewskich (m.in. Tomasa Venclovy, Marcelijusa Martinaitisa, Vytautasa Lansbergisa), bia³oruskich (Ihar Babkou, Zianon Pazniak),
a tak¿e  Tatara, Rosjanina, Czecha i Estoñczyka.
l Wród zapo¿yczeñ w polskim slangu m³odzie¿owym na Litwie
dominuj¹ rusycyzmy. Ich liczba w 1996-1997 stanowi³a 32 proc. s³ownictwa ankiet, w 2006  44 proc. Mo¿na to t³umaczyæ wp³ywem rosyjskojêzycznej kultury masowej, programów TV, filmów oraz gier komputerowych w wersji rosyjskojêzycznej itp. W s³owniczku ¿argonizmów litewskich (E. Zaikauskas, Lietuviø þargono þodynëlis, 2007) znaczna liczba
wyrazów równie¿ nie pozostawia w¹tpliwoci, co do ich pochodzenia.
l 10-11 lutego na Uniwersytecie Wileñskim odby³a siê konferencja
Miejsce i rola Europy rodkowej w dziejach ca³ego kontynentu, zorganizowana przez IP wraz z Wydzia³em Historycznym uczelni, z udzia³em kilkudziesiêciu uczestników z Litwy, Polski, Czech, Wêgier, S³owacji, £otwy, Estonii, Bia³orusi oraz Ukrainy. Polskê reprezentowali
profesorowie  Jan Kieniewicz i Andrzej Rachuba. Konferencja stanowi³a czêæ Miêdzynarodowego Kongresu Kultury, w³¹czonego do programu Wilno  Stolica Kultury Europejskiej.
l W dniach 12-15 lutego w Wilnie trwa³y X Miêdzynarodowe Targi
Ksi¹¿ki. Ponad 500 polskich tytu³ów prezentowa³o wydawnictwo Ars Polona, Instytut Ksi¹¿ki i IP w Wilnie. Goæmi targów byli m.in. Manuela Gretkowska, Rafa³ Ziemkiewicz, Iwona Weso³y, Andrzej Horuba³a. W ramach debat
historycznych z okazji 1000-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Litwie, w
dyskusji na temat Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i Unii Lubelskiej udzia³ wziêli
prof. Andrzej Rachuba, prof. Jan Dziêgielewski i dr Janusz Ekes.
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l W dniach 1-6 marca trwa³ IX Tydzieñ Filmu Polskiego, zorganizowany przez IP w Wilnie. Pokazano ponad 20 filmów, m.in. Serce na
d³oni Krzysztofa Zanussiego, Ranczo Wilkowyje Adamczyka, Niezawodny System Izabeli Szyszko, Jak ¿yæ? Szymona Jakubowskiego, Pora
umieraæ Doroty Kêdzierawskiej, wiadek Koronny Jaros³awa Sypniewskiego. Najm³odsi widzowie mogli obejrzeæ Magiczne drzewo Andrzeja
Maleszki, Awanturê o Basiê Kazimierza Tarnasa oraz uhonorowany Oscarem Piotru i wilk. Z okazji 440 - rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej
festiwal otworzy³ film Ogniem i mieczem z udzia³em Jerzego Hoffmanna. Goæmi festiwalu byli tak¿e Daniel Olbrychski oraz Cezary ¯ak. 5-6
marca w K³ajpedzie, 8-6 w Kownie, a 13-15 w Poniewie¿u, festiwalowe
dzie³a zosta³y pokazane w ramach Weekendu z Filmem Polskim.
l 4 marca w siedzibie IP odby³o siê seminarium, powiêcone Ryszardowi Siwcowi, Romasowi Kalancie, Janowi Palachowi oraz ich
tragicznym aktom sprzeciwu wobec komunistycznego totalitaryzmu.
W dyskusji udzia³ wziêli: dr £ukasz Kamiñski z Uniwersytetu Wroc³awskiego, dr Martina Heranová, zastêpca ambasadora Republiki Czeskiej oraz dr doc. Algirdas Jakubèionis z Uniwersytetu Wileñskiego.
l IP: Od 5 marca na Wileñskim Uniwersytecie Pedagogicznym eksponowana by³a wystawa W objêciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 19441993, przygotowana przez Oddzia³owe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie.
l Od 6 marca do koñca miesi¹ca w Galerii im. Slendziñskich w
Bia³ymstoku trwa³a wystawa malarstwa z Litwy pt. Kalejdoskop Wileñski, na której przedstawiono prace kilkunastu artystów z kolekcji
PGA Znad Wilii. Dokonano te¿ promocji antologii Przenieæ Wilno do
serca. Portret Miasta z udzia³em jej twórcy, a tak¿e poetów z Bia³egostoku i regionu, których wiersze znalaz³y siê w wyborze.
l W dniach 6-8 marca do szeregu miast polskich wyruszyli mistrzowie rêkodzie³a i artyci-amatorzy z Litwy w ramach Wileñskich
Kaziuków. Taki festyn ju¿ po raz 25. odby³ siê na Warmii, za jego
organizatorem by³ Lidzbarski Dom Kultury. Na galowy koncert m.in.
przybyli gospodarze województwa, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Maciej P³a¿yñski.
l 10 marca staraniem Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotek w Rzeszowie
otwarto wystawê fotografii Moje Wilno autorstwa Romualda Mieczkowskiego. Przy tej okazji odby³ siê jego wieczór autorski  jako poety i pisarza.
l W dniach 10-20 marca w Kolegium Europy Wschodniej im. Jana
Nowaka-Jeziorañskiego i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego odby³y siê wyk³ady otwarte w ramach Szóstej Wschod143
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niej Szko³y Zimowej. Wyst¹pi³ m.in. z referatem pt. Zmiany litewskiego spo³eczeñstwa w czasach radzieckich i ich konsekwencje dzisiaj dr
Rustis Kamuntavièius z Kowna. Wyk³ady odbywa³y siê w Zak³adzie
Narodowym im. Ossoliñskich we Wroc³awiu.
l 10 marca Ambasada RL w Polsce zaprosi³a na otwarcie wystawy
wspó³czesnego malarstwa grupy plastyków z wileñskiej ASP w Litewskim Centrum w Warszawie pt. Radar.
l 12 marca w Ministerstwie Gospodarki RL odby³a siê prezentacja
Przewodnika po szlaku pielgrzymki Jana Paw³a II. W³¹czono doñ najwa¿niejsze obiekty sakralne, które odwiedzi³ Ojciec wiêty na Litwie.
W Wilnie to Katedra, Kaplica Ostrobramska i Kalwaria Wileñska. Zabrak³o na Jego szlaku kocio³a w. Ducha, w którym Jan Pawe³ II
spotyka³ siê ze spo³ecznoci¹ polsk¹ na Litwie.
l Od 12 marca w Szkole Muzycznej w Nowej Wilejce, przy wspó³pracy z IP, trwa³ IV Miêdzynarodowy Festiwal-Konkurs Polskiej Muzyki Fortepianowej im. Fryderyka Chopina, w którym wziê³o udzia³
118 uczestników  Litwy, Polski, Bia³orusi, Rosji, Gruzji i Niemiec.
Na nowej p³ycie Janusza Laskowskiego ¯ycie to radoæ znalaz³ siê
hymn rejonu solecznickiego pod tytu³em Soleczniki.
l Tytu³ Dziewczyny Kuriera Wileñskiego zdoby³a 22-letnia wilnianka Agnieszka Mozyro, studentka KUL.
l 15 marca w Pa³acu Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odby³a siê konferencja Filozofia i praktyka spo³eczeñstwa obywatelskiego, zorganizowana przez Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski.
W zespole Rola organizacji spo³ecznych w rozwijaniu inicjatyw spo³ecznych wyst¹pi³ redaktor naczelny Znad Wilii.
l 16 marca w Litewskim Centrum przy Ambasadzie RL w Warszawie odby³a siê debata pt. Litwa pomiêdzy wyborami 2008-2009. Swe
zdanie wypowiedzieli: dr Monika Michaliszyn (Katedra Ba³tystyki UW),
Renata Mieñkowska-Norkienë (Instytut Nauk Politycznych UW), Jerzy Haszczyñski (Rzeczpospolita) i dr Bronius Makauskas (Studium
Europy Wschodniej UW).
l 18-20 marca w Wilnie odby³ siê Miêdzynarodowy Kongres Kultury Wp³yw Europy rodkowej na to¿samoæ kulturow¹ ca³ego kontynentu
pod patronatem prezydentów RL i RP, nawi¹zuj¹cy do 440-rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej i 20-lecia upadku komunizmu. Organizatorzy: IP,
Uniwersytet im. Micha³a Romera i Wileñski Uniwersytet Pedagogiczny.
l 19 marca w Muzeum Literatury A. Mickiewicza w Warszawie
Rimantas alna i Wojciech Piotrowicz dokonali promocji swego opracowania pt. Adam Mickiewicz na zes³aniu, rzec mo¿na dwóch ksi¹¿ek:
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litewskiej i polskiej  w jednej. Przedtem zapromowali j¹ na Dolnym
l¹sku  w Boles³awcu i Prochowicach. W Warszawie przy tej okazji
strona polska poinformowa³a zebranych o planach pozyskania dofinansowania od Ministerstwa Kultury i Sztuki RP rodków dla nowo zbudowanej tzw. Celi Konrada (w dotychczasowej urz¹dzono hotel) w celu
o¿ywienia dzia³alnoci muzealnej tej (prywatnej) placówki.
l 21 marca w Ratuszu Wileñskim w ramach III Festiwalu Muzyki
Gitarowej wyst¹pi³ Wojciech Lipiñski z utworami G. A. Brescianello, J.
S. Bacha, M. Giuliani, A. Tansmana, H. Willa-Lobosa, R. Dyensa i in..
l 20-21 marca w Szkole redniej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie odby³a siê XX Olimpiada Literatury i Jêzyka Polskiego na
Litwie, do której zakwalifikowano 38 uczestników z Wilna i z Wileñszczyzny. Jej mottem by³y s³owa Juliusza S³owackiego: To sztuka prawdziwa serce mieæ pe³ne ognia. Zwyciê¿czyni¹ zosta³a Magdalena P³okszto z
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Wilnie. Wyró¿niona dziesi¹tka bêdzie
reprezentowa³a Litwê w kwietniu na ogólnopolskiej olimpiadzie.
l 21 marca w Pa³acu Kultury MSW w Wilnie wyst¹pi³ Zbigniew
Wodecki. By³ to jego drugi przyjazd na Litwê.
l 23 marca w Litewskim Centrum przy Ambasadzie RL w Warszawie odby³a siê prezentacja ksi¹¿ki prof. dra hab. Dariusza Szpopera
Gente Lithuana, natione Lithuana. Myl polityczna i dzia³alnoæ Konstancji Skirmuntt (1851-1934).
l 6 marca w DKP otwarto wystawê malarstwa pt Wewnêtrzny horyzont
Grupy 77, któr¹ tworzy piêæ absolwentek ASP w Krakowie: Edyta Jaworsak,
Anna Horoszko, Justyna Chudziñska, Magdalena Siejko i Iwa Kruczkowska.
l Wiêkszoci¹ jednego g³osu Rada samorz¹du rejonu trockiego podjê³a
decyzjê o zlikwidowaniu odrêbnych polskiej i litewskiej szkó³ rednich w
Po³ukni. Powstanie jedna polsko-litewska szko³a rednia, w której nauczanie w klasach starszych bêdzie odbywa³o siê w jêzyku litewskim.
l 11 marca jury I Miêdzynarodowego Biennale Fotografii Szkó³
Plastycznych Twórczoæ M³odych  moi bohaterowie, moi idole, mój
styl w Gdyni oceni³o 964 zdjêæ 487 autorów prac, nades³anych z 38
szkó³ z Litwy, Polski, Rumunii, S³owacji, Ukrainy i Wêgier. B³a¿ej Zych
z Katowic zdoby³ nagrodê specjaln¹ za pracê, której inspiracj¹ by³ portret trumienny dziewczynki z Cmentarza na Rossie w Wilnie.
l 24 marca w DKP odby³a siê projekcja filmu Moje Wilno. Scenariusz, realizacja i komentarz: Alina Czerniakowska, okolicznociowe
wyk³ady wyg³osili Waldemar Wilczewski, Ewa Rogalewska i Adam
Toczyd³owski  wraz z prezentacj¹ numeru Biuletynu Instytutu Pamiêci Narodowej, powiêconego historii i kulturze d. Kresów.
Opracowa³: T.B.
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Drzwi do kocio³a w. Ducha
w Wilnie w marcowym s³oñcu
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PAMIÊCI SYNA OSTATNIEGO REKTORA USB 
ANDRZEJA S. EHRENKREUTZA
Z pewnym opónieniem przeczyta³em wspomnienia o synu ostatniego Rektora USB  Profesorze Andrzeju S. Ehrenkreutzu (Znad
Wilii, 2/34 2008). Przyznam, ¿e nie wiedzia³em o jego istnieniu, choæ
interesuj¹ mnie sprawy, dotycz¹ce historii Wilna i Wileñszczyzny, szczególnie podczas wojny.
Ogólnie wiedza w tym zakresie jest nik³a, niewiele jest literatury na
temat ostatnich dni dzia³ania Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie,
a jeszcze mniej na temat losów jego pracowników, którzy nie mieli
szczêcia w ramach tzw. repatriacji dotrzeæ do Polski. Nie wiem, czy
jaka tablica upamiêtnia ¿ycie ostatniego Rektora Wszechnicy Wileñskiej, czy pamiêta siê o nim dzisiaj w Alma Mater Vilnensis.
Ten temat rzadko bywa poruszany w polskiej prasie, telewizji czy
radiu. Byæ mo¿e dlatego, ¿e coraz mniej jest wiadków tamtych tragicznych wydarzeñ. Odejcie syna ostatniego Rektora USB w dalekiej
Australii, te¿ profesora, tak¿e przesz³o bez echa. Dziêkujê Redaktorowi
za przybli¿enie Jego niezwyk³ej sylwetki.
Jan Zagórski,
£od, Polska
R.M.: Nie, ¿adne tablice nie upamiêtniaj¹ w Wilnie ostatniego rektora USB. Mia³em zaszczyt znaæ Profesora Andrzeja S. Ehrenkreutza.
Wzrusza³ tym, ¿e czasami dzwoni³ z Sydney. Niedawno w swoim archiwum znalaz³em list od Niego, datowany 5 lutego 2001. Kiedy go
pisa³, mia³ 80 lat:
Zaczynam od zdrowia, które w³aciwie mnie dopisuje, ale nie na
tyle, abym zg³osi³ siê do startowania w przysz³ej olimpiadzie. Mam nawet pewne trudnoci przy spacerach, gdy¿ muszê do czasu do czasu
przystawaæ, a¿eby nabraæ dalszego oddechu. Poza tym nie mogê niczego ciê¿kiego dwigaæ, gdy¿ mnie od razu plecy zaczynaj¹ pobolewaæ.
Natomiast umys³owo jeszcze jakoæ funkcjonujê, a nawet w dalszym
ci¹gu wyk³adam honorowo na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
To zajêcie daje mi wiele satysfakcji, gdy¿ moimi s³uchaczami (obu
p³ci) s¹ emerytowani nauczyciele, bibliotekarze i temu podobne osoby
o wy¿szym wykszta³ceniu, a wiêc nie tylko uczestnicz¹ce z zainteresowaniem w moich wyk³adach, ale i zadaj¹ce frapuj¹ce pytania, na które
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nie zawsze z miejsca mogê odpowiedzieæ, bywam zmuszany do zagl¹dania do mojego ksiêgozbioru.
Oprócz tego donoszê, i¿ z mojej inicjatywy i przy mojej wspó³pracy
powsta³ Australijski Instytut Spraw Polskich, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o wspó³czesnej Polsce. W tym roku bêdziemy obchodziæ pierwsze dziesiêciolecie tej instytucji, w której s³u¿y³em jako
powiernik, prezes, a od czterech lat  jako skarbnik. Inaczej mówi¹c,
nie mogê narzekaæ na brak interesuj¹cych zajêæ.
Niestety, s¹dzê, i¿ zmniejszaj¹ce siê si³y fizyczne, a tak¿e te moje
zajêcia, nie pozwol¹ mi ju¿ wybraæ siê w transkontynentaln¹ podró¿.
Pocieszam siê, ¿e teraz s¹ takie wietne mo¿liwoci porozumiewania siê
 czy to poczt¹ lotnicz¹, czy e-mailami, czy telefonicznie. Jako przyk³ad podajê, ¿e codziennie czytam bie¿¹c¹ prasê polsk¹, a nawet i biuletyn sportowy z mojego uniwersytetu w Michigan, dziêki Internetowi.
Zarówno mój syn, jak i moja wnuczka, która skoñczy³a 12 lat, maj¹
siê wietnie. Na tej rodzinnej nucie koñczê te moje wynurzenia, ciskaj¹c serdecznie, ca³uj¹c Pani¹ Wandê (Mieczkowsk¹), prosz¹c o pozdrowienie ode mnie Józia i Andrzeja (dra Józefa Szostakowskiego i
dra Andrzeja Puksztê, których wtedy zatrudnia³em w redakcji dwutygodnika Znad Wilii  przyp. R.M.), a cikaj¹c d³onie Romualda.
W KONTEKCIE BURBO
Chêtnie uczestniczymy w przedsiêwziêciach Pana Redaktora (chodzi o wernisa¿e wystaw i wieczory autorskie 
red.), bo s¹ interesuj¹ce i pozbawione snobizmu.
Zaproszeñ dostajê du¿o, ale z niewielu korzystam
(i ci¹gnê znajomych).
Mój pradziad Woniakowski zosta³ zes³any na
Sybir, bez prawa powrotu do Polski. Przedtem siedzia³ w Cytadeli Warszawskiej w jednej celi z Waryñskim. Z jego córk¹, Olimpi¹ Woniakowsk¹,
o¿eni³ siê Bertold Torno (ze zniemczonych W³o- Witek Burbo, jako 16chów, budowali £ód), który odbywa³ s³u¿bê woj- latek, po powrocie z
skow¹ w Rosji. To s¹ moi dziadkowie po k¹dzieli. Buchenwaldu
Mieszkali w Taszkiencie, a potem w Kazaniu.
Najstarszy syn, Artur, porwany ide¹ komunizmu, jako systemu sprawiedliwoci spo³ecznej  skoñczy³ szko³ê Komisarzy Politycznych (stracony w latach 30.). Bruno by³ bia³ogwardzist¹ i zgin¹³ w czasie rewolucji z r¹k czerwonych. El¿bieta skoñczy³a szko³ê dla panienek, a matu148

rê  w mêskim gimnazjum, potem  studia farmaceutyczne i wysz³a za
m¹¿ za aptekarza Stanis³awa Burbê, pochodz¹cego z Wileñszczyzny.
Mieli dwoje dzieci, które w 1921 zmar³y w transporcie do Polski.
W Polsce zamieszkali w Warszawie, na Pradze, gdzie oboje pracowali w aptece  tu urodzi³o siê dwóch synów  Romuald i Witold. Po
Powstaniu ojciec Stanis³aw z synem Witkiem znaleli siê w Buchenwaldzie  Stanis³aw zmar³, a 16-letni Witek wróci³ do Warszawy.
Odnalaz³ na Litwie swego stryja lekarza, który mia³ jakie dzieci 
byæ mo¿e Brygida Burbo (Najpiêkniejsza Polka Litwy w konkursie,
zorganizowanym w 1990 roku przez redakcjê Znad Wilii  R.M.) jest
potomkini¹ owego lekarza?
Witek ju¿ dawno nie ¿yje. Jego syn Micha³ Burbo jest aktorem w warszawskim teatrze Lalka. O reszcie rodzeñstwa moich dziadków pisaæ
nie bêdê  jest to historia rodzinna, typowa dla naszych polskich losów, a
kontekst Burbo mo¿e byæ dla Pana Redaktora zaledwie ciekawostk¹.
Anna Laddy-Widajewicz
Warszawa, Polska
CELA I JEJ CELNICY
Tak siê sk³ada, ¿e czêsto bywam w Wilnie. Obserwowa³em ostatnio
powik³ane dzieje Celi Konrada, czyta³em o nich w prasie, s³ucha³em ró¿nych
i niekiedy sprzecznych wypowiedzi. Rzecz jasna, nie brakuje takich, którzy
by bardzo chcieli, ¿eby o skandalu by³o cicho, przeb¹kuje siê o wspania³ej
mo¿liwoci jakiej ewentualnej wspó³pracy na niwie literatury. Kogo z kim?
W³acicieli hotelu z jego klientami? To ju¿ nie jest ¿adna misja, tylko biznes!
Mimo zapowiedzi ró¿nych celników, czyli opiekunów i specjalistów od Celi, jej nieudolna atrapa, w postaci jednego pokoiku  jak
s³usznie napisano  w pawilonie, przybudówce, jest zamkniêta (Znad
Wilii, 36/2009). Pod koniec stycznia (pod koniec marca równie¿ 
red.), kiedy zagl¹da³em do niej przez okno, by³ tam magazyn jakich
hotelowych mebli, sta³y jakie kanapy.
Maj¹ racjê autorzy publikacji  Mickiewicza wykorzystano jedynie do
tego celu, aby zdobyæ zezwolenie na budowê pawilonu, a teraz siê myli,
jak wykorzystaæ go do darmowej reklamy. To jakby splun¹æ na miejsce,
uwiêcone tradycj¹ pokoleñ, niewa¿ne czyj¹, i oczekiwaæ aprobaty.
Marek Kêpa,
Warszawa, Polska
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PO LEKTURZE ZNAD WILII
Sk³adam gor¹ce podziêkowania za mo¿liwoæ obcowania z Pañstwa kwartalnikiem Znad Wilii (36/2008) i zrozumienia, jak wa¿na
jest praca na miejscu, w Wilnie. Opowieæ o losach Celi Konrada poruszy³a mnie bardzo, poczynaj¹c od napomknienia o zamykaniu jej na
k³ódkê po rodach Literackich.
16 maja 2009 bêdê w Wilnie i st¹d te¿ w ramach przygotowañ do
tego wyjazdu natrafi³am na Pañstwa pismo, po którego lekturze serce
ronie. Jeli tylko nie wyst¹pi¹ jakie nieprzewidziane okolicznoci, to
bardzo chcia³abym nawiedziæ Pañstwa Galeriê. Interesuje mnie termin
Miêdzynarodowych Spotkañ Literackich Maj nad Wili¹ w 2009 roku,
Wprawdzie moi przodkowie pochodz¹ spod Tarnopola, ale zainteresowanie ca³ymi d. Kresami jest mi coraz bli¿sze (jestem z rocznika 1974).
W tej chwili oddajê siê lekturze Biuletynu Instytutu Pamiêci Narodowej
1-2/2009, powiêconego Kresom, w tym równie¿ Wileñszczynie, tak¿e
omielam siê poleciæ odpowiedniego linka:
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/24/8942/nr_122009.html
Jeszcze raz dziêkujê, pozdrawiam serdecznie i ¿yczê Panu sukcesów
 jako autorowi i redaktorowi.
Aleksandra Siewicka
Legnica, Polska
KOMUNIKAT
Prowadzone jest ledztwo w sprawie zabójstwa nieustalonego dnia
w lutym 1945 roku w miejscowoci Najduny, powiat wileñsko-trocki
¿o³nierza Armii Krajowej Stanis³awa Mordasa, syna Józefa i Antoniny, z
domu Sakowicz, urodzonego 8 maja 1920 w Najdunach.
Zwracamy siê do osób, posiadaj¹cych wiedzê na temat, bêd¹cy
przedmiotem postêpowania, o kontakt listowy.
Oddzia³owa Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, sygnatura akt: S 96/07.Zk.,
ul. Witomiñska 1981-311 Gdynia
INWOKACJE Z PANA TADEUSZA
W 2002 roku opublikowa³em Inwokacje Pana Tadeusza Adama
Mickiewicza na 109 jêzyków. Szczegó³owy opis jest w katalogu Biblio150

teki Narodowej w Warszawie. Egzemplarz jest tak¿e w Litewskiej Bibliotece Narodowej w Wilnie. Wed³ug Index Translationum UNESCO,
jest to najbardziej obszerna kompilacja poetycka na wiecie.
Mo¿e to zainteresowaæ Wilno w Roku Kultury Europejskiej.
£¹cz¹c wyrazy powa¿ania
Zbigniew W. Wolkowski
Paris Universitas, Pary¿, Francja
NAUKA I POEZJA
Mój syn lekarz, mieszkaj¹cy w Ostro³êce, by³ na Pañskim wyst¹pieniu w tym miecie. To zapalony mi³onik Wilna, jego architektury i
malarstwa. Jestem historykiem, wyk³adam obecnie Losy Cywilizacji
Europejskiej w Ateneum, Szkole Wy¿szej w Gdañsku, wczeniej
by³em d³ugoletnim badaczem naukowym w Instytucie Historii PAN w
Warszawie. Opublikowa³em trzy tomiki poezji, w tym dwa zwi¹zane
z Wilnem, dotycz¹ce moich lat ch³opiêcych  do 1945 roku, kiedy
opucilimy to miasto. Ostatni  pt. Z Horacym opuci³em miasto
moje. Mo¿e ksiêgarnia polska w Wilnie zamówi³aby u mego Wydawcy kilka egzemplarzy do sprzeda¿y?
Syn mówi³ mi, ¿e bardzo mu siê podoba³a sugestia Pana, dotycz¹ca
bli¿szej wspó³pracy, poznania siê na polu kultury narodowoci, mieszkaj¹cych obecnie w Wilnie i na Litwie. Chyba dwie moje ksi¹¿ki historyczne by³y recenzowane na ³amach czasopisma Respectus Philologicus (Uniwersytet Wileñski, Wydzia³ Humanistyczny w Kownie).
Jako rodowity wilnianin z krwi i koci, chcia³bym naturalnie, by
moje wiersze pojawi³y siê szerzej w Wilnie, a jeli to mo¿liwe i ksi¹¿ki.
Ale moim najg³êbszym marzeniem uzyskanie przek³adu tego tomu wierszy na jêzyk litewski.Przyjanie pozdrawiam
prof. W³adys³aw Zajewski
Gdañsk, Polska
TRWANIE W PRZEKAZIE PRAWDY
Ka¿demu z nas Przodkowie co pozostawili do przekazania. Panu
 dawne Kresy, mnie  masakrê katyñsk¹. Chocia¿ dzieli nas rozdzia³
czasu, patrz¹c na daty urodzenia, to odczucia nasze zapewne s¹ jednakowe. Z czego wynika brak zainteresowania histori¹, to wiemy  z
lat nakazanej ciszy, dyrektyw zwalczania tej wiedzy i prawdy, kiero151
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wanie wyników wojny wy³¹cznie na Niemców, w³¹cznie z tendencj¹
powiêkszania zasiêgu zbrodni niemieckich o Katyñ, co przynios³o
w³anie takie efekty. Ale chêæ poznania prawdy, zacieranej tendencyjnie fa³szywymi filmami, ug³askanymi wizjami Katynia, przebija siê w
m³odym pokoleniu. Mam nadziejê, ¿e ta chêæ bêdzie ros³a mo¿e te¿ na
przekór...
Upór te¿ daje rezultaty, tu powiem nieskromnie, ¿e w³anie mój osobisty upór doprowadzi³ do tego, ¿e sprawa masakry katyñskiej nie zosta³a zagrzebana w do³ach mierci wed³ug ¿yczenia rosyjskiego, ale d¹¿y do
os¹dzenia bezprawnej zbrodni. Pozwolê sobie zaznajomiæ Pana z tym,
jak starano siê zbrodniê zatuszowaæ, a ze mnie zrobiæ wroga publicznego. Trwajmy wiêc w przekazie tej misji, jak¹ nam serce nakazuje.
Witomi³a Wo³k-Jezierska
Warszawa, Polska
ZIEMIA MIORSKA
Redakcja Portalu ABC Miory i Ziemia Miorska zg³asza propozycje
organizacji i pierwszego spotkania Przyjació³ i Sympatyków Mior oraz
Ziemi Miorskiej. Zwracamy siê do osób stamt¹d pochodz¹cych oraz
cz³onków ich Rodzin o zg³aszanie swoich danych dla opracowania terminu, miejsca i tematyki spotkania. Zg³oszenia nale¿y nadsy³aæ na adres: biuro@miory.eu
Dr in¿. Piotr ¯uk
inicjator Portalu ABC Miory i Ziemia Miorska
Poznañ, Polska
http://www.miory.eu/index.php
WILNO W WIELKOPOLSCE
Miasta czy gminy Wielkopolski nastawione s¹ na wspó³pracê g³ównie z miastami w Niemczech czy Holandii. Konin trochê próbuje szukaæ samorz¹dów w innych czêciach Europy. Ale ta wspó³praca, zreszt¹
jak innych gmin, koñczy siê na wizytach wójtów czy burmistrzów.
Zbyt ma³o wymiany choæby szkó³. S¹ wyj¹tki, jak Zagórów, który
wspó³pracowa³ ze Szko³¹ im. Syrokomli w Wilnie czy te¿ Szko³a w
Brdowie, która utrzymywa³a kontakty ze szko³¹ w Oranach. Nie wiem,
jak tak wspó³praca siê rozwija teraz.
Mam nadziejê, ¿e Pana nowa ksi¹¿ka dostêpna bêdzie w której z
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internetowych ksiêgarni. Tak na marginesie, to Internet to pomocny
wynalazek. Dziêki sieci mogê s³uchaæ chocia¿by wiadomoci z Wilna,
poprzez internetowe ³¹cze Radia Znad Wilii. Trochê mnie razi kalka
Radia Zet i zbyt ma³o audycji publicystycznych, spo³ecznych. Ale zdajê
sobie sprawê, ¿e radio komercyjne skazane jest na pewien format, s³u¿¹cy zdobywaniu s³uchaczy i reklamodawców.
Radek Grzelak
Konin, Polska
PROPOZYCJA WSPÓ£PRACY
OD M£ODYCH POETÓW W OSTRO£ÊCE
Pisaæ tak, choæ niewiadomo, kiedy mail bêdzie odczytany, trochê
ryzykowne, ale jako trzeba zacz¹æ, a nie jest to sprawa prosta pisaæ
do Polaków i s¹siadów zarazem. List ten jest pok³osiem wizyty p. Mieczkowskiego w Ostro³êce 27 lutego. Jestem zainteresowany nawi¹zaniem z Waszym rodowiskiem kontaktów literackich:
 Moja mama urodzi³a siê w Pober¿y k. Solecznik. Losy wojenne, a
w zasadzie przenikliwoæ mojego dziadka, sprawi³y, ¿e po wojnie rodzina Aleksandrowiczów wyjecha³a do Polski na tzw. ziemie odzyskane, zostawiaj¹c paru dalszych krewniaków;
 Parokrotnie by³em na Litwie i uwa¿am, ¿e kraj Wasz jest stanowczo za ma³o znany w Polsce;
 Stereotypy o Polakach za wschodnimi granicami wymagaj¹ sprostowañ i nie przystaj¹ do rzeczywistoci, co na w³asnej skórze p. Redaktor móg³ dowiadczyæ i na spotkaniu w Ostro³êce. Mylê, ze wszêdzie indziej równie¿;
 Sprawy Litwy i Polaków tam zamieszka³ych s¹ mi przez to, co napisa³em powy¿ej bliskie  mam na imiê Adam Tadeusz i urodzi³em siê 24 grudnia.
Wspó³tworzê niedawno powsta³¹ m³od¹ ostro³êck¹ grupê literack¹
Literatorium, w sk³ad której wchodz¹ Janusz Wies³aw Mikulski, Karol
Samsel, Rados³aw Sobotka  to ci, których mo¿na znaleæ w Internecie.
Ja, czyli Adam Ladziñski, jak dobrze pogrzebaæ, gdzie siê pojawiê.
No, i tyle by³oby na pierwszy raz, mam nadziejê, ¿e odpiszecie mi,
postaram siê przekazaæ i zaszczepiæ ideê wspó³pracy pozosta³ym cz³onkom Literatorium, w zasadzie ju¿ jestemy po rozmowach, w których podchwycono pomys³ kontaktu i wspó³pracy.
£¹czê wyrazy szacunku i pozdrawiam
Adam Ladziñski
Ostro³êka, Polska, e-mail: adamladzinski@poczta.onet.pl
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ALTERNATYWNY PRZEWODNIK PO WILNIE
Jestem absolwentk¹ Wydzia³u Filologii Germañskiej Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. W padzierniku ubieg³ego roku rozpoczê³am studia w ramach kierunku Osteuropastudien na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Powy¿szy kierunek istnieje od piêciu lat
i skupia osoby, szczerze zainteresowane tematyk¹ we wszelaki sposób
powi¹zan¹ z kultur¹, gospodark¹, polityk¹ i histori¹ Europy rodkowoWschodniej. W ramach projektu Unsichtbare Städte: Erinnerungsorte in städtischen Landschaften Europas (Niewidoczne miasta: miejsca
pamiêci w miejskim krajobrazie Europy), mój rocznik ma za zadanie
opracowaæ oraz opublikowaæ alternatywny przewodnik po Wilnie,
przedstawiaj¹c stolicê Litwy, a dok³adnie rzecz bior¹c  polskie miejsca
pamiêci oraz zwi¹zane z nimi zagadnienia, z piêciu ró¿nych perspektyw,
tj. polskiej, litewskiej, sowieckiej, ¿ydowskiej oraz europejskiej  ze wzglêdu
na fakt, i¿ Wilno jest w bie¿¹cym roku Europejsk¹ Stolic¹ Kultury.
Pracê nad tym projektem rozpoczêlimy w listopadzie 2008 pod kierunkiem prof. dr. Martina Schulze Wessel, prof. dr. Irene Götz oraz absolwentki
powy¿szego kierunku Ekateriny Makhotiny M. A., we wspó³pracy z prof.
Alvydasem Nikzentaitisem oraz grup¹ studentów z Uniwersytetu Wileñskiego. Na kwiecieñ 2009 zaplanowalimy tygodniowy pobyt w Wilnie, podczas
którego ka¿da z piêciu grup, bêdzie zarówno samodzielnie, jak i wspólnymi
si³ami, zbieraæ materia³y, prowadziæ wywiady, robiæ zdjêcia, krótko mówi¹c
 przygotowywaæ grunt pod wy¿ej wspomniany przewodnik.
Zale¿a³oby mi, jako przedstawicielce polskiej grupy, na spotkaniu 
chcia³abym porozmawiaæ na tematy, zwi¹zane z polsk¹ kultur¹ pamiêci
w Wilnie oraz pielêgnacj¹ polskiego dziedzictwa narodowego na Litwie, jaki
jest wk³ad kwartalnika Znad Wilii w tego rodzaju pracê i jakiej tematyce jest najbardziej powiêcony. Dla naszej dalszej pracy nad projektem
istotne s¹ kwestie, odnosz¹ce siê do polityki, udzia³u rz¹du polskiego i
prezydenta we wspieraniu oraz finansowaniu polskich projektów w Wilnie, czy te¿ wci¹¿ aktualnych spo³ecznych praktyk na rzecz utrzymania
polskich muzeów, pomników i innych istotnych miejsc pamiêci, przede
wszystkim w odniesieniu do osób i miejsc, stanowi¹cych wa¿n¹ czeæ
polskiej historii tj.: Józef Pi³sudski, Adam Mickiewicz, Stanis³aw Moniuszko, Cmentarz na Rossie, polskie kocio³y w Wilnie.
Pozdrawiam serdecznie
Agnieszka Balcerzak
Elitestudiengang Osteuropastudien, LMU München
Monachium, Niemcy
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Lech (w³aciwie Oleh) Ab³a¿ej  ur. 1954 na Nowogródczynie. Studiowa³ na Moskiewskim Ludowym Zaocznym Uniwersytecie Sztuki, ukoñczy³
wydzia³ grafiki w Instytucie Pedagogicznym w Witebsku, nastêpnie ASP w
Wilnie (równie¿ grafikê). Uprawia malarstwo sztalugowe, portret, tworzy ilustracje do ksi¹¿ek, w tym dla w³asnych bajek dla dzieci. Mia³ szereg wystaw na
Litwie, Bia³orusi, w innych krajach. Pisze aforyzmy, wiersze i opowiadania po
bia³orusku, t³umaczy. Od 2007 jest cz³onkiem Zwi¹zku Pisarzy Bia³orusi. Mieszka w Wilnie.
Marek Bernacki  ur. 1965, doktor nauk humanistycznych UJ, od 2003 adiunkt
w Katedrze Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej; autor
ksi¹¿ek z zakresu literaturoznawstwa, m.in. poradnika Jak analizowaæ wiersze poetów wspó³czesnych (2002) i Leksykonu powieci polskich XX wieku (2002); publikowa³ w NaG³osie, Arce, Akcencie, Polonistyce, Przegl¹dzie Powszechnym,
Ruchu Literackim, Slavica Litteraria, wiecie i S³owie oraz w Bielsko-¯ywieckich Studiach Teologicznych. Ostatnio wyda³ ksi¹¿kê Wyprowadzi³ mnie z Ziemi
Ulro. Szkice o twórczoci Czes³awa Mi³osza, Bielsko-Bia³a 2005.
Tomasz Boñcza  patrz: Romuald Mieczkowski.
Vladas Braziûnas  ur. 1952 w Poswolu (Pasvalys). Na Uniwersytecie Wileñskim studiowa³ dziennikarstwo i filologiê litewsk¹. Tu zainteresowa³ siê równie¿
krajoznawstwem. Jako poeta debiutowa³ w 1974. Wyda³ 11 tomików poetyckich,
ju¿ pierwszy z nich zdoby³ Nagrodê im. Zigmasa Gëlë  jako najlepsza ksi¹¿ka
debiutancka. Uprawia publicystykê, jest autorem esejów i felietonów. Pracownik
pism kulturalnych i literackich, w ci¹gu 15 lat zatrudniony w tygodniku Literatûra
ir menas (Literatura i Sztuka, przez pewien czas jako redaktor naczelny). Od
1996 zajmuje siê wy³¹cznie w³asn¹ twórczoci¹ literack¹. Cz³onek Litewskiego
PEN Klubu, wspó³za³o¿yciel Ruchu Poetyckiego rodkowej i Wschodniej Europy
Cap á lEst i Miêdzynarodowej Wspólnoty Poetyckiej Magnus Ducatus Poesis.
T³umacz, m. in. z jêzyka polskiego. Pasjonuje siê fotografi¹.
Gintautas Ereminas  ur. w 1974 roku w Wilnie. Absolwent Wydzia³u Historycznego Uniwersytetu Wileñskiego. Od 2005 pracuje w Instytucie Nauki i Wydawnictwa Encyklopedii, jako redaktor naukowy Litewskiej Encyklopedii Powszechnej, w Redakcji Historii Litwy. Interesuj¹ go zagadnienia wspólnych historycznych powi¹zañ polsko-litewskich.
Helena G³ogowska  ur. 8 kwietnia 1959 w Jary³ówce na Bia³ostocczynie.
Studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1984  praca na Uniwersytecie Gdañskim, na Wydziale Nauk
Spo³ecznych (asystent, adiunkt), od 1998  adiunkt w Katedrze Kultury Bia³oruskiej Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Autorka ksi¹¿ek Bia³oru 1914-1929. Kultura pod presja polityki (1996) i Bia³orusini na Wybrze¿u Gdañskim (2003).
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Barbara Gruszka-Zych  ur. w Czeladzi, gdzie mieszka. Skoñczy³a filologiê
polsk¹, studiowa³a teologiê. Poetka, reporterka, dziennikarz tygodnika Goæ Niedzielny. Autorka tomików poetyckich, w tym Miegu su tavimi po oda (piê z tob¹
pod skór¹  po litewsku i polsku. Kowno 2006); ostatni  Ludzie i muchy; z ksi¹¿ek
prozy ostatnia  Mój Poeta. Notatki z osobistych spotkañ z Czes³awem Mi³oszem. O
jej twórczoci pisali m.in. ks. Jan Twardowski, Ewa Lipska, Czes³aw Mi³osz. Stypendystka fundacji  Janineum w Wiedniu i Jana Paw³a II w Rzymie. W 2005
Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie przyzna³a jej nagrodê, jako dla najlepszej dziennikarki polskiej, pisz¹cej o rodakach na Wschodzie.
Ella Hyciek  ma pracowniê malarsk¹ w Toruniu, przebywa te¿ w Niemczech
i we Francji, nale¿y do Zwi¹zku Literatów Polskich, Bydgoskiego Stowarzyszenia
Artystycznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego na UMK w Toruniu. Poetka i autorka ksi¹¿ek, w tym zbioru wierszy Pod niebem Wilna (2007). Niektóre
ksi¹¿ki sama ilustruje. Jest autork¹ i odtwórczyni¹ monodramu Pary¿ i Neapol na
motywach Barbarzyñcy w ogrodzie Zbigniewa Herberta.
Mieczys³aw Jackiewicz (M. J.)  ur. 26 marca 1931 w Bokszyszkach (dzi
obw. grodzieñski Bia³orusi). Mieszka³ w Wilnie. W Kiemieliszkach uczy³ siê w
szkole rosyjskiej, w trybie zaocznym koñczy³ redni¹ Szko³ê Pedagogiczn¹. Po
s³u¿bie w wojsku radzieckim w Turkmenii pracowa³ jako nauczyciel w Brzozówce i Mickunach. Do Polski przyjecha³ w 1956, mieszka w Olsztynie. Absolwent
Uniwersytetu Warszawskiego (filologia rosyjska). Pracowa³ w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej w Olsztynie; w 1992-1998  na UAM w Poznaniu. W 1975 uzyska³ stopieñ doktora nauk humanistycznych na UW; w 1993  habilitacjê na UAM,
na podstawie pracy Literatura litewska w Polsce w XIX i XX wieku; w 1999 
mianowany profesorem tytularnym  na podstawie pracy Polskie ¿ycie kulturalne
w Republice Litewskiej 1919-1940. Przebywa³ na sta¿ach naukowych w Moskwie,
Leningradzie, Kijowie, Miñsku, Wilnie; w 1997  stypendysta Jerzego Giedroycia
w Pary¿u. W 1998-2002  konsul generalny RP w Wilnie. T³umacz literatury
rosyjskiej, litewskiej i bia³oruskiej. Autor prac, m.in. Dzieje literatury litewskiej do
1917 roku. Opracowa³ Leksykon kultury litewskiej; Wileñsk¹ Encyklopediê 19392005; piêæ tomów Encyklopedii Ziemi Wileñskiej, antologie literackie, s³ownik
biograficzny Polacy na Litwie. 1918-2000, przewodniki po Wilnie
Eugeniusz Kurzawa  ur. w 1954. Poeta, dziennikarz, redaktor ksi¹¿ek i wydawnictw, autor zbiorów i tomików wierszy (ostatni Autoportret z przysz³oci¹,
2006), t³umaczonych na jêzyk litewski, niemiecki, angielski i bia³oruski. Wyda³
S³ownik polskich pisarzy wspó³czesnych Wileñszczyzny, wspólnie z Andrzejem Strumi³³¹  Kultura i rodowisko. Spotkania 1977-1990. Cz³onek Zwi¹zku Literatów
Polskich; www.ogrodsztuk.webpark.pl
Romuald Mieczkowski  ur. 11 lutego 1950. Ostatnie ksi¹¿ki  Objazdowe kino
i inne opowiadania wileñskie i Nikt nie wo³a  poezja (Wilno, 2007 i 2008), opracowanie antologii poezji wspó³czesnej Przenieæ Wilno do serca. Portret Miasta (Wilno
2009). Pisze te¿ pod pseudonimem Tomasz Boñcza. E-mail: znadwilii@wp.pl
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Anatol Niechaj  poeta i t³umacz poezji polskiej, redaktor Gazety Petersburskiej. Prze³o¿y³ utwory m.in. A. Mickiewicza, W. Szymborskiej, Cz. Mi³osza,
K. I. Ga³czyñskiego, M.Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, A. Osieckiej  w serii Biblioteczka lektur polonijnych. Autor ksi¹¿ki ladami Mickiewicza po Petersburgu
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(1988-1995) i polityczny  PPS (1987-1990) i KPN (1991-1997). Autor opowiadañ political-fiction, Bunt (1999). Przewodnicz¹cy stowarzyszenia Niklot.
Zianon Pazniak  ur. 24 kwietnia 1944 w Subotnikach, k. Grodna na Bia³orusi.
Ukoñczy³ Pañstwowy Instytut Teatralny w Miñsku (dzi ASP). Doktorat uzyska³
w 1981 Leningradzie (Sankt-Petersburg), specjalizuj¹c siê w zakresie historii teatru.
W 1974, po utracie pracy w ASP, zatrudni³ siê w Bia³oruskiej AN jako archeolog.
By³ zwolennikiem zachowania niszczonej historycznej czêci architektonicznej Miñska. W 1988 poda³ do wiadomoci publicznej dane o zbrodniach NKWD w Kuropatwach w pobli¿u Miñska. Jeden z za³o¿ycieli i liderów Bia³oruskiego Frontu Narodowego. W 1990-1996  zastêpca przewodnicz¹cego Parlamentu Bia³oruskiego. Od
1996 na emigracji  w Polsce i USA, gdzie przyznano mu azyl polityczny. Autor
esejów, wierszy, mi³onik fotografii. Wspó³pracuje z Radiem Swoboda. Wilno pozostaje wa¿nym tematem w jego twórczoci. Ostatnia ksi¹¿ka pt. Droga, zawieraj¹ca wiersze i zdjêcia jego autorstwa, ukaza³a siê nak³adem Towarzystwa Kultury
Bia³oruskiej w Wilnie (Warszawa  Wilno, Bie³aruskija Wiedamaci 2007).
Wac³aw Podbereski  ur. w Wilnie. Z zawodu  ekonomista. Autor szeregu
publikacji o termatyce kresowej. Mieszka w Gdañsku.
Marek Skwarnicki  ur. w 1930 w Grodnie, w rodzinie oficera. Jego dzieciñstwo up³ynê³o w okupowanej Warszawie, cz³onek Szarych Szeregów, z matk¹
wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, pracowa³ w gospodarstwie rolnym. Poeta i publicysta (1958-1994 felietony w Tygodniku Powszechnym). Uczestniczy³ w ruchu katolickim. W Krakowie mia³ bliskie kontakty z
biskupem i kardyna³em Karolem Wojty³¹, po wybraniu Go na papie¿a bra³ udzia³ w
kilkunastu podró¿ach reporterskich. To sprawi³o, ¿e Jan Pawe³ II porêczy³ mu
opracowanie swoich poezji (Renesansowy Psa³terz), a w 2002 zaprosi³ do Watykanu, by podyskutowaæ o ostatecznej redakcji Tryptyku Rzymskiego. Autor tomów
poezji, powieci i opowiadañ, felietonów, ksi¹¿ek publicystycznych. Cz³onek PEN
Clubu i SPP. Mieszka w Krakowie.
Rafa³ Stobiecki  ur. 1962. Prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Historiografii w Instytucie Historii Uniwersytetu £ódzkiego. Wyk³ada tak¿e w Wy¿szej
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rycznej polskiej i powszechnej w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzglêdnieniem polskiej historiografii po II wojnie wiatowej. Najwa¿niejsze publikacje: Historia pod nadzorem. Spory o nowy model historii w Polsce / II po³owa lat czterdziestych  pocz¹tek lat piêædziesi¹tych (1993); Bolszewizm a Historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów (1998); Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej
historiografii na uchodstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 (2005); Historiografia
PRL. Ani dobra, ani m¹dra, ani piêkna ...ale skomplikowana. Studia i szkice (2007).
Józef Szostakowski  ur. 1 lipca 1953 w Lubieliszkach na Wileñszczynie.
Absolwent polonistyki i historii Instytutu Pedagogicznego (obecnie Uniwersytet
Pedagogiczny) w Wilnie. Pracowa³ w prasie polskojêzycznej, w Instytucie Doskonalenia Kwalifikacji Nauczycieli. W 2000 na Uniwersytecie Warszawskim obroni³
doktorat z dziedziny bibliologii. Obecnie pracuje na Katedrze Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie. Jest autorem ksi¹¿ki Miêdzy wolnoci¹ a
zniewoleniem. Prasa w jêzyku polskim na Litwie w okresie od wrzenia 1939 do
1964 roku (2004). Inne publikacje ksi¹¿kowe to opracowanie Literatura staropolska. redniowiecze. Renasans. Barok (2007), tomiki poezji Nie ucz siê domu (1992),
Czerwone gile (1994), Wiersze z listów (1994). Mieszka w Wilnie.
Juryj Zawhorodnij  ur. 14 lipca 1940 w Obwodzie Dniepropietrowskim. Dzieciñstwo spêdzi³ w Rosji. W 1962 ukoñczy³ studia w Instytucie In¿ynieryjno-Budowlanym. Prozaik, poeta, t³umacz. Cz³onek Zwi¹zku Pisarzy Ukrainy. Debiutowa³
wierszem w 1957. W 1969 wyjecha³ z Ukrainy na £otwê, gdzie jego utwory ukazywa³y siê w almanachach, w przek³adach na jêzyk ³otewski i rosyjski. W 1989 powróci³ na Ukrainê, gdzie w ci¹gu czterech lat pracowa³ w Czernobylu. Autor licznych
ksi¹¿ek, jego utwory ukaza³y siê w wielu krajach, m.in. na Litwie i w Polsce. Laureat
nagród literackich  im. Paw³a Ticzina, W³odzimierza Sosjurija, Iwana Koszeliwcza,
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